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BOLSAS
O Ibovespa: -0,32% Pontos: 
85.550,08 Máxima estável: 
85.823 pontos Mínima de 
-0,93% : 85.025 pontos Volu-
me: 8,76 bilhões Variação em 
2018: 11,97% Variação no mês: 
0,22% Dow Jones: -0,82% Pon-
tos: 24.462,94 Nasdaq: -1,27% 
Pontos: 7.146,13 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,4080 Venda: R$ 3,4090 
Variação: +0,54% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,48 Venda: R$ 3,58 
Variação: +0,37% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,4096 Venda: R$ 
3,4101 Variação: +0,36% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,3670 
Venda: R$ 3,5500 Variação: 
+0,57% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,31% 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$ 1.338,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,78% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 146,000 
Variação: -0,21%.

Cotação: R$ 3,4135 Variação: 
+0,77% - Euro (17h48) Compra: 
US$ 1,2289  Venda: US$ 1,2293  
Variação: -0,43% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,1860 Venda: R$ 
4,1880 Variação: +0,05% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1100 Ven-
da: R$ 4,3470 Variação: +0,23%.

Futuro: -0,13% Pontos: 86.340 
Máxima (pontos): 86.405 Míni-
ma (pontos): 85.625. Global 40 
Cotação: 801,999 centavos de 
dólar Variação: +0,3%.

“A melhor 
propaganda 
anticomunista 
é deixar um 
comunista falar”.
Paulo Francis (1930/1997)
Jornalista brasileiro

dependência dos Estados às 
transferências é histórica nos 
Estados do Norte e Nordeste 
e um problema que deve ser 
enfrentado (AE).

Em ano eleitoral, a 
maioria dos Estados 
brasileiros passou o pri-

meiro bimestre praticamente 
sem fazer investimentos e 
com a maior parte das suas 
receitas comprometida com o 
pagamento de pessoal. A pior 
situação é a do Mato Grosso, 
que gastou 74% da receita 
total com despesas de pessoal 
e encargos sociais e fez zero 
de investimento. 

Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, 
os três Estados com a pior 
situação fi nanceira do País, 
também não fi zeram nenhum 
investimento em relação à re-
ceita total. Em compensação, 
o governo gaúcho compro-
meteu 71% das suas receitas 
com pessoal e Minas Gerais, 

Maioria de Estados passa
1º bimestre sem investimento 
e com receita comprometida

59%. Já o Rio de Janeiro, que 
aderiu ao programa de recupe-
ração fi scal do governo federal 
e tem atrasado os salários, 
gastou 49% das suas receitas 
para pagar a folha no primeiro 
bimestre de 2018. 

A radiografi a das fi nanças 
dos Estados nos dois primeiros 
meses do ano foi publicada 
em relatório do Tesouro Na-
cional. Os dados mostram 
que, no período, 12 Estados 
gastaram mais de 50% de 
tudo que arrecadaram com 
pessoal: Rondônia (50%), São 
Paulo (51%), Sergipe (54%), 
Espírito Santo (56%), Bahia 
(57%), Pernambuco (59%), 
Minas Gerais (59%), Alagoas 
(59%), Santa Catarina (63%), 
Goiás (68%), Rio Grande do Sul 
(71%) e Mato Grosso (71%). Os 

Estados que mais investiram - 
Ceará, Espírito Santo, Bahia e 
Pernambuco - comprometeram 
3% das receita com investimen-
tos. Nenhum Estado investiu 
mais do que isso. 

O relatório do Tesouro tam-
bém apontou uma elevada 
dependência dos Estados do 
Norte e Nordeste de recursos 
transferidos pelo governo fe-
deral. Amapá, Acre, Maranhão, 
Alagoas, Sergipe e Paraíba têm 
mais de 50% das suas receitas 
decorrentes de transferências 
da União. No Amapá, esse 
valor chega a 84%. Segundo 
o coordenador de Normas de 
Contabilidade do Tesouro, 
Bruno Ramos Mangualde, os 
Estados do Mato Grosso do Sul, 
Pará, Piauí, Paraná, Rio Grande 
do Norte, Roraima e o Distrito 

A maioria dos Estados passou o primeiro bimestre sem investimentos

e com as receitas comprometida com o pagamento de pessoal.

Federal não apresentaram os 
dados para a elaboração do 
relatório.

Eles estão inadimplentes e, 
de acordo com a legislação 

fi scal, não poderão receber 
transferências voluntárias e 
garantias da União em opera-
ções de crédito até a regulari-
zação da situação. A elevada 

O presidente Temer disse 
na sexta-feira (20) que as 
investigações do assassinato 
da vereadora  Marielle Fran-
co avançam com método e 
critério. “Marielle era mulher 
batalhadora, que lutava por 
aquilo que acreditava ser o 
melhor para o brasileiro e para o 
próprio Brasil. As investigações 
sobre o crime avançam com 
método e critério. As autori-
dades competentes trabalham 
para que os responsáveis sejam 
identifi cados e levados à Justi-
ça”, disse Temer. A vereadora 
foi assassinada no Rio de Janei-
ro no dia 14 de março.

Temer falou sobre o crime 
em discurso na cerimônia de 
formatura de diplomatas do Ins-
tituto Rio Branco, que escolheu 
a vereadora como patrona. O 
presidente classifi cou o assassi-
nato de Marielle de inaceitável 
e covarde. “Marielle teve sua 
trajetória política brutalmente 
e covardemente interrompida, 
mas seus assassinos não conse-
guiram, nem conseguirão, matar 
o que ela representa”, disse.

Temer participou no Ministé-

Presidente Michel Temer.

O embargo da União Europeia 
ao frango brasileiro deverá gerar, 
neste ano, perda de 30% sobre o 
total do produto exportado pelo 
Brasil para o bloco, que é com-
posto por 28 países, conforme 
projeção da Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA). A 
decisão, tomada na última quinta-
-feira (18), terá impacto em 20 
plantas exportadoras (unidades 
de produção) de nove empresas. 
A lista ofi cial das unidades que 
serão descredenciadas ainda não 
foi divulgada.

Segundo o vice-presidente 
de Mercado da ABPA, Ricar-
do Santin, a maior parte da 
produção deverá ser vendida 
no mercado interno: “Existem 
alguns mercados substitutos 
como o México, a África do 
Sul e o Oriente Médio, mas 
estão com a capacidade de 
suprimento alcançada”, diz. A 
medida tornará o frango mais 
barato momentaneamente para 
o consumidor, mas poderá tam-
bém gerar demissões no setor.  

Santin ressaltou que o prejuí-
zo pode ser menor caso a medi-
da seja revertida rapidamente e 
disse que outras empresas po-
dem ocupar o espaço deixado 
pelas plantas descredenciadas, 
também colaborando para a 
redução das perdas. Além 
disso, é necessário esperar a 
divulgação ofi cial da decisão 
do bloco, o que deverá ocorrer 
em 15 dias. Ele informou que 
atualmente há 18 empresas 
autorizadas a exportar frango 

Frango poderá fi car mais 

barato para o consumidor.

O ministro da Segurança 
Pública, Raul Jungmann, in-
formou que duas medidas 
provisórias (MPs) que tratam 
de recursos para a área de 
segurança pública devem ser 
publicadas na próxima semana. 
Uma das medidas trará recur-
sos novos “vultuosos” para a 
pasta e a outra defi nirá recursos 
previsíveis e carimbados para 
a segurança pública.

O ministro Jungmann expli-
cou que os recursos novos serão 
repassados aos estados por 
meio de contratos de gestão, 
com metas de resultados como 
redução de índice de mortali-
dade, melhoria na formação 
dos policiais, fornecimento 
de dados hoje indisponíveis 
e a criação de corregedorias 
independentes para as polícias. 
Apesar de não revelar quanto 
será liberado, adiantou que 
cerca de R$ 230 milhões a R$ 
250 milhões serão destinados 
à Polícia Federal, para apri-
moramentos da estrutura e 
equipamentos. 

Jungmann afirmou que a 
intervenção na segurança 
pública do Rio de Janeiro já 
produziu resultados que po-
dem ser comemorados, como 
mudanças no treinamento de 
policiais e reequipamento das 
corporações.

Comentou a prisão de mais de 
150 pessoas em uma festa que 
supostamente teria sido orga-
nizada por uma milícia na zona 
oeste do Rio. Grande parte dos 

Ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann.

Começou a tramitar no Sena-
do o projeto que cria punição na 
esfera civil para quem pichar ou 
depredar patrimônio privado ou 
público. Assim, quem fi zer isso 
terá que reparar o dano causado 
e ainda indenizar o proprietário 
pagando o correspondente ao 
dobro do valor do estrago. O au-
tor do projeto, senador Reguffe 
(sem partido-DF) observa que a 
Lei 9.605/1998 já prevê até um 
ano de detenção para quem fi zer 
pichações. 

Mas, segundo ele, “não se pode 

apenas punir ou prender, mais 
importante é garantir a reparação 
do dano causado e, também, se 
exigir, além disso, o pagamento 
de uma indenização sobre esse 
dano”. Assim, sem excluir a pos-
sibilidade de prisão para quem 
depreda patrimônio alheio, cria a 
obrigação de reparar e indenizar 
o dano. O projeto será analisado 
pela Comissão de Constituição e 
Cidadania, onde receberá deci-
são terminativa. Se for aprovado 
pelo Plenário, seguirá para a 
Câmara (Ag.Senado). 

Monumento às Bandeiras, no Ibirapuera, pichado em 2016.

São Paulo - A partir desta 
segunda-feira (23), postos de 
saúde de todo o País vão dar 
início à vacinação contra o vírus 
da gripe para pessoas com mais 
de 60 anos, crianças entre 6 
meses e menos de 5 anos, pa-
cientes com doenças crônicas, 
gestantes e puérperas (até 45 
dias após o parto). A campanha 
vai durar até o dia 1º de junho 
e tem como meta imunizar 54,4 
milhões de pessoas.

O mutirão também terá como 
foco professores das redes pú-
blica e privada, trabalhadores 
da área de saúde, povos indí-
genas, profi ssionais do sistema 

Neste ano, a vacina protege contra o H1N1,

infl uenza B e o H3N2.

Campo de Búzios
A Petrobras iniciou a produção 

no campo de Búzios, no pré-sal da 
Bacia de Santos. Esse é o primeiro 
campo em produção sob o regime 
de cessão onerosa, cujo contrato 
está em discussão com o governo 
federal. “É um dos principais 
projetos da Petrobras no pré-sal 
e contribuirá para o aumento 
da produção da companhia no 
horizonte do Plano de Negócios 
e Gestão 2018-2022”, informou a 
empresa em comunicado.
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Divulgação

Com a meta de imunizar 54 milhões, vacinação 
contra a gripe começa segunda-feira

à doença no Hemisfério Norte.
A recomendação do Minis-

tério da Saúde é de que as 
pessoas procurem os postos 
dentro do prazo, não só para 
evitar a doença, mas porque a 
campanha não será prorrogada. 
É necessário um prazo de 15 
dias para garantir a proteção 
contra o vírus. Reações ad-
versas são consideradas raras, 
mas podem ocorrer casos de 
vermelhidão e endurecimento 
do local onde a injeção foi 
aplicada. A vacina não deve 
ser tomada por pessoas com 
alergia grave relacionada a ovo 
de galinha (AE).

prisional e pessoas privadas da 
liberdade. Neste ano, a vacina 
protege contra o H1N1, in-

fl uenza B e o H3N2, este último 
causou aumento signifi cativo 
de casos e mortes relacionadas 

Pichador terá que reparar 
dano e indenizar dono

Temer ressalta luta da 
vereadora Marielle

rio de Relações Exteriores do 
evento do Dia do Diplomata, 
comemorado com a formatura 
da turma 2017-2018 do curso de 
formação de diplomatas do Insti-
tuto Rio Branco. Temer destacou 
o respeito conferido à diplomacia 
brasileira no exterior e ressaltou 
a importância da presença das 
mulheres no corpo diplomático.

Mais cedo, Temer publicou 
um vídeo do Twitter parabeni-
zando os diplomatas pelo seu dia 
e citou a frase do Barão do Rio 
Branco, patrono da diplomacia 
brasileira, “não venho servir 
a um partido político, venho 
servir ao nosso Brasil, que todos 
desejamos ver unido, íntegro, 
forte e respeitado” (ABr) 

Jungmann: MPs garantirão 
recursos para segurança

presos não tinha antecedentes 
criminais, mas Jungmann disse 
que, apesar disso, não houve 
exageros na prisão.

“Esses que não tinham an-
tecedentes criminais precisam 
explicar o que estavam fazendo 
lá, em uma festa de milicia, em 
uma festa de bandido”.

Alertou que as autoridades 
brasileiras têm “prendido muito 
e prendido mal”, porque jovens 
que cometeram crimes como 
roubo e furto e sequer foram 
condenados formam grande 
parte da população carcerária 
do país, que já é a quarta maior 
do mundo. “Se o sistema peni-
tenciário é controlado pelo cri-
me organizado, e nós estamos 
jogando centenas de milhares 
de jovens nesse aparelho, 
somos gerentes de recursos 
humanos desse recrutamento” 
(ABr).

Brasil terá perda de 30% 
nas exportações de frango

para a Europa e que o embargo 
abrange unidades de produção 
da metade delas.

A decisão da UE deu-se após 
a terceira etapa da Operação 
Carne Fraca, realizada no ano 
passado pela PF para investigar 
denúncias de fraudes cometidas 
por empresários e fi scais agro-
pecuários federais. A Operação 
Trapaça teve como alvo a BRF, 
dona da Sadia e Perdigão. O 
grupo é investigado por fraudar 
resultados de análises labora-
toriais relacionados à contami-
nação pela bactéria Salmonella 
pullorum. Em nota, a BRF negou 
riscos para a saúde para popula-
ção. Ainda não há confi rmação 
ofi cial, mas, segundo o ministro 
da Agricultura, Blairo Maggi, a 
BRF deverá ser a empresa mais 
afetada, com as nove plantas 
autorizadas a exportar atual-
mente para o bloco, e que estão 
suspensas (ABr).
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OPINIÃO
Crédito empresarial: 

herói ou vilão?

Tomar crédito com 

bancos e fi nanceiras é 

uma prática recorrente 

em muitas empresas

Os motivos podem ser 
variados, como investir 
em novos equipamen-

tos ou na expansão da empre-
sa. Entretanto, 90% das vezes 
essa medida é tomada para 
tirar as contas do vermelho 
em tempos difíceis. De acordo 
com o Serasa, a demanda das 
empresas por crédito cresceu 
5,1% de dezembro de 2017 
para janeiro de 2018. Se com-
parado somente janeiro, nos 
dois anos, o avanço foi ainda 
maior, 11,9%. 

A alta vem das necessidades 
das micro e pequenas empre-
sas, já que as médias e grandes 
apresentaram queda na busca 
por crédito. Apesar disso, há de 
se considerar diversos fatores 
antes de se requisitar o crédito. 
Isso porque o que deveria ser 
uma solução, pode é ampliar 
o problema. O primeiro passo 
é analisar alguns relatórios 
fi nanceiros chave. É preciso 
saber onde estão os problemas 
de fl uxo de caixa para que 
outras medidas possam ser 
tomadas antes da contratação 
do crédito, impedindo que essa 
ação seja meramente paliativa, 
ou se for, que seja pelo menor 
tempo possível.

O empresário precisa ana-
lisar relatórios como o fl uxo 
de caixa, o demonstrativo 
de resultados e o balanço da 
empresa. Infelizmente, há 
empresas que nem possuem 
esses documentos, e para elas 
o primeiro passo é organizá-
-los. Há também aquelas que 
possuem os documentos, mas 
não os utilizam ativamente - ou 
não se preocupam tanto em 
entender por completo o que 
cada informação signifi ca.

É preciso saber o que é um 
ativo e um passivo dentro do 
negócio. Conhecer o caminho 
do dinheiro que entra e que 
sai. Muitas vezes, existem 
saídas e entradas que o em-
presário não se preocupou 
em colocar na documentação. 
Isso faz com que relatórios de 
resultados fi quem incomple-
tos. Um exemplo comum é 
quando o empresário não faz 
distinção entre seu pró-labore 
e a retirada de lucro. Empresas 
familiares sofrem muito com 
isso. Na maioria das vezes, 
a conta bancária, pessoal e 
empresarial, é a mesma.

O pró-labore é uma despesa 
da empresa. É o salário do 
proprietário, o mesmo que ele 
pagaria para outro profi ssional 
fi car em seu lugar. Já a retirada 
de lucro é o que resta após 
todas as despesas - incluindo 
o pró-labore. Ele pode retirar 
algo daqui? Sim, claro, mas 
esse não é seu salário, ele não 

ganha mais ou menos de acor-
do com o lucro da empresa. A 
empresa também tem necessi-
dades a serem atendidas pelo 
lucro, inclusive investimentos 
e emergências. 

Outro aspecto importante é 
saber a diferença entre fatu-
rar, vender e receber. Muitas 
empresas não analisam isso 
e acabam não sabendo qual 
a diferença entre vender e 
receber, se um valor acompa-
nha exatamente o outro, e em 
quanto tempo. Isso é crucial 
para tomada de decisão de 
solicitar, ou não, crédito.

Ainda deve-se entender 
muito bem qual a margem 
de contribuição que a venda 
está proporcionando para a 
empresa. Esta margem é um 
dos principais fatores do acu-
mulo, ou falta de caixa, que 
na fi nal infl uencia na decisão 
de tomar crédito ou não. Se 
o empresário não souber sua 
margem de contribuição, não 
saberá praticamente nada para 
gestão fi nanceira do negócio. 
Infelizmente há uma enorme 
confusão entre conceitos de 
margem, assim é necessário 
aprender corretamente qual, 
e como, aplicar.

Mas, será que mesmo to-
mando esses cuidados, ainda 
é preciso contratar o crédito 
empresarial? Urgências exis-
tem, e é preciso lidar com elas, 
então, se esse é o seu caso, é 
preciso analisar as melhores 
opções.

Alternativas como investir 
capital próprio, de maneira 
organizada, a juros baixos é 
uma boa opção. Trazer um 
investidor de fora pode ser ou-
tra. Existem, também, linhas 
de fomento, como o crédito 
do BNDES. De toda forma, 
é preciso estar bem alinhado 
com a relação entre prazo e 
taxa de juros para que se faça 
um bom negócio.

Cheque especial e cartão de 
crédito são sempre as piores 
opções. Os juros são muito 
altos. Isso parece obvio, mas 
conheço muitos empresários 
que por falta de análise e pla-
nejamento pagam juros muito 
caros. 

Se você tiver mesmo que re-
correr a um banco, busque um 
crédito empresarial com juros 
mais baixos, ou fi xos, produtos 
que nem sempre estão à vista, 
mas o contador e o gerente 
podem te informar a respeito. 

Esse passo precisa ser bem 
planejado. Leia muito bem 
o contrato e certifi que-se da 
relação entre prazo e taxa de 
juros. Se não houver saída a 
não ser essa, que seja com o 
menor impacto para a empre-
sa. Só assim o crédito será uma 
solução e não um problema.

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

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

Marcos Guglielmi (*)
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Os dados são do Infosiga 
SP, sistema do governo 
estadual de São Paulo 

que divulga dados de acidentes 
de trânsito.

“Vários fatores contribuem 
para esse dado, entre eles o 
aumento do número de ciclistas 
nas cidades. Temos atuado jun-
to aos municípios e contempla-
do projetos que favorecem esse 
grupo, incluindo a construção 
de ciclovias e melhorias na 
sinalização. Mas é fundamental 
que os demais atores do trân-
sito tenham mais cuidado com 
o ciclista, que merece sempre 
nosso respeito e atenção”, 
disse, em nota, Silvia Lisboa, 
coordenadora do Movimento 
Paulista de Segurança no Trân-
sito, programa do governo para 
redução de mortes no trânsito.

Para a diretora da Associação 
dos Ciclistas UrbanosSP–Ciclo-
cidade, Aline Cavalcante, a lógi-
ca que relaciona a ampliação do 
número de ciclistas ao aumento 

A ciclovia da Avenida Paulista permite que o ciclista percorra 

vias exclusivas da Zona Oeste até a Zona Sul da cidade.

Apesar dos sinais mais cla-
ros de retomada da economia, 
terminar o mês com sobras de 
dinheiro ainda tem sido tare-
fa difícil para o consumidor 
brasileiro. Dados apurados 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
apontam que, na passagem 
de janeiro para fevereiro, 
oscilou de 18% para 16% o 
percentual de consumidores 
brasileiros que conseguiram 
poupar parte da renda. Em 
fevereiro, a maioria (73%) 
dos consumidores não poupou 
qualquer quantia. Em média, 
o valor poupado foi de R$ 
498,81.

A difi culdade para poupar 
é baixa até mesmo entre os 
brasileiros de renda mais 
elevada. Considerando os 
consumidores que possuem 
rendimentos compatíveis às 
classes A e B, pouco mais de 
um terço (36%) conseguiu 
guardar dinheiro no mês de fe-
vereiro. Nas classes C, D e E, o 
percentual de poupadores foi 
ainda menor, de apenas 11%.

A difi culdade para poupar é baixa até mesmo entre os 

brasileiros de renda mais elevada.

Wenger anuncia 
saída do Arsenal 
após 22 anos

Após 22 anos no comando 
do Arsenal, da Inglaterra, o 
técnico francês Arsène Wenger 
anunciou na sexta-feira (20) a 
sua saída dos “Gunners”.

O treinador de 68 anos di-
vulgou a sua decisão através 
de uma carta publicada no site 
ofi cial do Arsenal. Nela, Wenger 
confirmou que irá deixar o 
comando do clube londrino ao 
fi nal desta temporada.

“Depois de uma análise cuida-
dosa e de seguir as discussões 
com o clube, sinto que é o 
momento certo para eu deixar 
o clube no fi nal da temporada. 
Sou grato por ter tido o privilé-
gio de servir ao clube por tantos 
anos memoráveis”, escreveu o 
treinador. “Eu gerenciei o clube 
com total comprometimento e 
integridade. Quero agradecer 
à equipe, aos jogadores, aos 
diretores e aos torcedores que 
tornam este clube tão especial”, 
acrescentou. No período, Wen-
ger conquistou sete Copas da 
Inglaterra e três Campeonatos 
Ingleses, (1997/98, 2001/02 e 
2003/04, esse invicto) sendo o 
último há 14 anos. 

Para susbtituir o francês, o 
jornal “Daily Mail” listou dois 
favoritos ao posto, o ex-jogador 
e ídolo do Arsenal, Patrick Viei-
ra, e o técnico alemão Thomas 
Tuchel. As mídias britânicas 
e espanholas ainda citam o 
italiano Carlo Ancelotti e o 
espanhol Rafa Benítez também 
como possíveis candidatos. Aos 
68 anos, antes de iniciar a “Era 
Wenger” no Arsenal, o francês 
comandou o Nancy-Lorraine, 
Monaco e o Nagoya Grampus 
(ANSA).

Uma operação para desarmar 
uma bomba da Segunda Guerra 
Mundial, em Berlim, na Ale-
manha, provocou a evacuação 
de cerca de 10 mil pessoas na 
sexta-feira (20). O artefato, de 
fabricação britânica, pesa 500 
quilos e foi encontrado por um 
operador de escavadeira em 
um canteiro de obras na capital 
alemã. O trabalho do esqua-
drão antibombas da Alemanha 
evacuou todas as residências 
localizadas em um raio de 800 
metros do local do explosivo. 

Estações de bondes, metrô e 
ônibus da região também foram 
fechadas pelas autoridades. 
“A bomba de 500 kg, que não 
explodiu na época, é um obje-
to bastante imponente, que, 
potencialmente, pode causar 
muitos danos em toda cidade. 
Por isso, estamos sendo muito 
prudentes, usando profi ssio-
nais altamente qualifi cados”, 
explicou Winfrid Wenzel, porta-
-voz da polícia alemã.

Após o fi nal da Segunda Guer-
ra Mundial, a maior evacuação 

Policiais bloqueiam estrada ao lado da estação

ferroviária central enquanto uma bomba da

2ª Guerra Mundial é desativada em Berlim.
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O rei da Suazilândia, Mswati 
III, surpreendeu seus súditos 
ao mudar o nome do país afri-
cano, que, a partir de agora, se 
chamará Reino de eSwatini. A 
mudança promovida pelo mo-
narca, que está no governo há 
36 anos, acontece durante as 
celebrações do 50º aniversário 
da independência do país. O 
novo nome signifi ca “Terra dos 
Swazi”, e o rei Mswati III já vinha 
utilizando a denominação há 
alguns anos. 

O monarca chamou a Suazi-
lândia de “Reino de eSwatini” 
durante a Assembleia Geral 
da ONU, em 2017, e quando a 
nação africana inaugurou seu 
parlamento, em 2014. Durante 
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Mortes de ciclistas aumentam 
17,8% no estado de São Paulo
O número de mortes de ciclistas em acidentes de trânsito aumentou 17,8% no estado de São Paulo 
no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2017, passando de 73 para 86 
ocorrências

ante 473 no mesmo mês do 
ano passado, ou seja, redução 
de 5,9%. Nas vias municipais, 
a redução foi mais acentuada, 
apontou o levantamento. Ruas 
e avenidas tiveram 581 óbitos 
no primeiro trimestre, queda 
de 11,4% em relação a 2017, 
quando foram registrados 656 
casos. Já nas rodovias que 
cortam o estado, foram regis-
tradas 512 mortes, redução de 
3,6% ante o ano anterior, que 
teve 531 casos.

Os motociclistas lideram as 
estatísticas de mortes, no en-
tanto, houve redução de 6,8% 
entre janeiro e março – 412 
mortes neste ano ante 442 em 
2017. Entre pedestres, também 
houve queda no número de 
mortes: foram 337 casos em 
2018 contra 377 no ano passa-
do, ou seja, redução de 10,6%. 
Ocupantes de automóveis apa-
recem na terceira posição, com 
redução de 0,7% (275 óbitos 
contra 277) (ABr).

das mortes em acidentes é er-
rônea. Esse aumento tem a ver 
com a diminuição da fi scaliza-
ção do trânsito. “Todos os dados 
internacionais demonstram que 
a relação é exatamente inversa: 
a medida em que se aumenta 
o número de ciclistas, você 
diminui o número de mortes, 

é inversamente proporcional”, 
disse.

No mesmo período, o nú-
mero de mortes em acidentes 
de trânsito no estado, em 
geral, registrou queda de 
7,1%, passando de 1.298 para 
1.206 ocorrências. Somente 
em março, foram 445 mortes 

Apenas 16% dos brasileiros 
pouparam em fevereiro

“Além das difi culdades im-
postas pela crise, guardar 
dinheiro é um hábito pouco 
frequente do brasileiro, de 
modo geral e, nem sempre está 
relacionado ao tamanho da 
renda. Brasileiros que ganham 
menos têm menos margem para 
gerir o orçamento, mas pessoas 
com rendimentos altos, que não 
exercem um controle efetivo 
de seus gastos, também podem 
terminar o mês sem dinheiro”, 
explica a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti.

Para a economista Marcela 

Kawauti, pensar na reserva 
fi nanceira apenas como uma 
sobra do orçamento é um erro, 
pois a quantia deve ser guar-
dada com disciplina. “A reco-
mendação é separar a reserva 
fi nanceira assim que o salário 
entrar na conta, fazendo disso 
um compromisso mensal”. De 
forma geral, apenas 34% dos 
brasileiros têm o hábito regu-
lar de guardar dinheiro, sendo 
que somente 10% estipulam 
o valor a ser poupado e 24% 
guardam apenas o que sobra 
no fi m do mês (SPC/CNDL).

Bomba da 2ª Guerra Mundial 
evacua 10 mil em Berlim

na Alemanha por conta de uma 
bomba aconteceu na cidade 
de Frankfurt, em 2017, onde 
foi encontrado um artefato 
de 1,4 tonelada. Cerca de 65 
mil pessoas precisaram deixar 
suas casas para a retirada do 
explosivo. Segundo especia-
listas, somente na Alemanha, 
milhares de bombas do confl ito 
já foram encontradas. Eles 

acreditam que ainda existam 
cerca de três mil artefatos ex-
plosivos escondidos no subsolo 
de Berlim.

No início de abril, em Bolo-
nha, na Itália, 9,4 mil pessoas 
foram evacuadas de suas casas 
para as autoridades desarma-
rem uma bomba da Segunda 
Guerra Mundial encontrada na 
cidade (ANSA).

Rei da Suazilândia altera nome
de seu país

nomia da nação. A Suazilândia, 
ou Reino de eSwatini, possui 
pouco mais de 1,3 milhões de 
habitantes e é a última nação 
do continente africano que 
é regida por uma monarquia 
absolutista. Nos últimos anos, 
manifestantes têm organizado 
protestos pedindo para que o 
país mude o regime para uma 
democracia. 

O rei Mswati III, que também 
é chamado de Ngwenyama 
ou “leão”, possui 50 anos e é 
conhecido por ter 15 esposas. 
Ativistas de direitos humanos 
criticam o monarca por banir 
partidos políticos no país e tam-
bém por discriminação contra 
mulheres (ANSA).

um anúncio, Mswati III alegou 
que muitas pessoas confundem 
a Suazilândia com a Suíça, já 
que na língua inglesa, o nome de 
ambos os países são parecidos 
(“Swaziland” e “Switzerland”).

No entanto, a troca de nome 
revoltou grande parte da po-
pulação da Suazilândia, que 
afi rmou que Mswati deveria dar 
mais atenção para a fraca eco-



Aprenda a lidar
com suas emoções

As emoções fazem 

parte da nossa energia 

interior e são capazes 

de nos fazer sonhar, 

amar, ousar, alcançar 

e viver o que a lógica e 

a racionalidade jamais 

permitiriam

Porém, existem também 
emoções que nos fazem 
sofrer, chorar, sentir rai-

va, medo, frustração e tristeza, 
emoções que nos paralisam e 
prejudicam a capacidade de 
argumentar e agir de maneira 
lúcida, levando-nos a compor-
tamentos que não queremos e a 
resultados que não desejamos.

Por essa razão, aprender a 
lidar com as suas emoções se 
tornou uma das habilidades 
mais importantes para se obter 
equilíbrio nas mais diferentes 
áreas da vida. Por isso, é ne-
cessário ter ferramentas que 
permitam fi ltrar, compreender 
e equilibrar as emoções limi-
tantes e destrutivas.

Quem já não perdeu inú-
meras oportunidades por não 
saber lidar com suas emoções?  
Para não correr mais esse ris-
co, compartilho quatro dicas 
para aprender a lidar com as 
suas emoções de forma mais 
harmônica, de forma que elas 
estejam sempre a seu favor: 

1 - Tenha momentos de 
refl exão: somos responsáveis 
por nossa própria experiên-
cia e a vida é um refl exo do 
que está em nossa mente. 
Por isso, é preciso dedicar 
um tempo para fazer uma 
auto-observação daquilo que 
pensamos e sentimos.  Saber 
lidar com as próprias emoções 
é um processo de autoconhe-
cimento, de autoconsciência e 
de autopercepção;

2 - Libertar os sentimen-
tos dolorosos: a maioria das 
pessoas, normalmente, deixa 
que os acontecimentos limi-

tantes do passado continuem 
machucando e interferindo no 
presente. Libertar sentimentos 
dolorosos e perdoar mágoas e 
decepções são atitudes que 
promovem o equilíbrio emocio-
nal para realizar plenamente 
seus objetivos;

3 - Tudo bem não estar tudo 
bem: muitas vezes, as pessoas 
fi cam esperando ter uma vida 
perfeita, livre de problemas, 
para então agir e ir ao encontro 
dos seus objetivos. Não dá para 
esperar que tudo esteja bem 
para ser feliz. Variáveis sem-
pre acontecem no caminho e 
precisamos aprender a manter 
um estado interno equilibrado 
independentemente dos acon-
tecimentos externos. Por meio 
da concentração, meditação e 
da autorrefl exão, pode-se atin-
gir um nível de autoconsciência 
que possibilita direcionar os 
pensamentos e, consequen-
temente, as emoções;

4 - Encontre um apoio: 
lembre-se de cuidar das ami-
zades e dos relacionamentos 
pessoais e familiares. Não se 
isole! Pesquisas demostram 
que o suporte social ajuda a 
controlar a ansiedade, as pres-
sões e as emoções limitantes. 

O desafi o do ser humano é 
equilibrar as emoções, estar 
centrado nos momentos de 
turbulência, de desânimo e 
encontrar sua natureza mais 
profunda e verdadeira. É isso 
que faz a diferença no nosso 
caminho para a conquista dos 
objetivos, para colocarmos em 
prática todo o nosso poten-
cial, redirecionar o foco, as 
escolhas, e abrir a mente e o 
coração para as ricas oportu-
nidades da vida, conquistando 
os resultados desejados e a 
autorrealização.

(*) - Presidente do Instituto 
Eduardo Shinyashiki, é mestre 

em Neuropsicologia e Liderança 
Educadora, especialista em 

desenvolvimento das competências 
de liderança organizacional e

pessoal (www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)

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 - Crise da Democracia 
Na próxima terça-feira (24), a Fundação Escola de Sociologia e Política 
recebe o jornalista Juca Kfouri para uma palestra sobre “A crise da 
democracia no Brasil”, a convite da Cátedra Celso Furtado. O encontro 
começa às 19h no auditório, na Rua General Jardim, 522, Vila Buarque. 
Além de sua extensa trajetória no jornalismo esportivo, Kfouri também 
é formado em Ciências Sociais pela USP e usou desta experiência em 
muitas de suas matérias, como nas denúncias sobre a corrupção no 
futebol, e em suas publicações sempre analíticas da realidade política 
e social do Brasil. Não é necessário fazer inscrição prévia. Outras infor-
mações: (www.fespsp.org.br).

B - Mães Modernas
A Bailanina é uma e-commerce de aluguel de vestidos infantis de grandes 
marcas que segue o modelo de shared economy como os conhecidos Uber 
e Airbnb. Com grifes como Dolce & Gabbana, Burberry e Paola da Vinci, 
a loja virtual oferece diversas opções encantadoras de vestidos infantis 
para festas, casamentos e batizados, com valores por uma fração do preço 
original. Focada em mães modernas, a ideia da Bailanina é prolongar a 
vida útil de peças usadas poucas vezes, facilitar a rotina das mamães, e 
estimular um consumo mais consciente, em que as pessoas não precisam 
acumular peças e sim alugar. Saiba mais em (www.bailanina.com.br).

C - Setor Aeroportuário
No próximo dia 26, acontece em Brasília o Airport Infra Expo, evento 
que  apresenta um retrato do desenvolvimento sustentável do setor 
aeroportuário brasileiro, com um panorama atual e futuro. Um dos 
temas em debate será o “Ground Handling Made in Brazil”, os serviços 
auxiliares sob a ótica das necessidades e da legislação brasileira. O pai-
nel trata das interfaces das empresas de serviços auxiliares, as Esatas, 
como são chamadas, as empresas de ground handling, como solução 
para a escassez na área operacional e ainda a visão do segmento pós 
reforma trabalhista. Organizada pela Sator, é o maior evento sobre a 
infraestrutura aeroportuária no País. Participação de especialistas do 
setor que discutem as projeções, perspectivas e realidade deste seg-
mento fundamental para a economia do país. Mais informações (http://
airportinfraexpo.com.br). 

D - Data Centers e Cloud 
Empresas e órgãos públicos de toda a América Latina com projetos 
de destaque no segmento de data centers já podem se inscrever para 

a sétima edição do Prêmio DCD Awards, que será entregue no Centro 
de Eventos Pró-Magno, no dia 6 de novembro. Serão contemplados os 
melhores projetos de data center e cloud. Os projetos poderão ser ins-
critos em sete categorias, que premiarão desde os conceitos de design, 
construção e inovação, até a adoção de novas tecnologias e os melhores 
projetos desenvolvidos em equipe. Além de avaliar os projetos inscritos 
nas primeiras sete categorias, o juri indicará o ganhador da oitava cate-
goria: Contribuição Excepcional à Indústria de Data Centers. Inscrições 
e mais informações: (www.dcdawards.lat).    

E - Proteção de Dados 
O sócio coordenador de Propriedade Intelectual e Direito Digital de 
Silveiro Advogados, Rodrigo Azevedo, tornou-se o primeiro e único 
advogado no Brasil a obter certifi cação em Data Protection Compliance 
in the European Union, no European Institute of Public Administration, 
instituição mantida pelos países membros e pela Comissão Europeia 
em Maastricht. O tema não pode ser mais relevante e atual, em tempos 
de grandes escândalos com vazamentos de dados pessoais, fake news 
e mudanças legislativas nessa área, no mundo todo. Em maio próximo, 
entra em vigor o Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia, 
a norma internacional mais rigorosa nesse campo, que será aplicável, 
inclusive, a empresas brasileiras com clientela naquele continente. 
Outras informaççoes em: (propriedade.digital).

F - Sommelier de Cervejas 
Não é apenas no Brasil que a cerveja artesanal está em ascensão. Al-
guns países vizinhos também registram aumento não só no número de 
cervejarias mas na quantidade de opções que chegam ao consumidor. 
Para profi ssionalizar o segmento e oferecer novas oportunidades de 
capacitação na área, a Escola Superior de Cerveja e Malte inicia em maio 
a primeira turma de formação em Sommelier de Cervejas em Buenos 
Aires. Este é o terceiro país com atuação da instituição, que tem sede no 
Brasil e tem uma unidade no Uruguai. As aulas começam em 18 de maio 
e fi nalizam em 23 de setembro. Todas as informações sobre inscrições 
estão no link (www.cervejaemalte.com.br). 

G - Mercado da Ilustração
No próximo dia 28 (sábado) acontece no Espaço Breu (Rua Barra Funda, 
444) a primeira edição da ‘Ilustre Feira’, uma evento de ilustração pensada 
para fortalecer a rede de ilustradores e fomentar o diálogo entre eles, 
seu público e o mercado. Cerca de 40 talentos da ilustração irão expor 

e vender seus trabalhos em um evento com roda de conversa, drinks 
e comidas. Haverá uma roda de conversa com as ilustradoras Brunna 
Mancuso e Bárbara Malagoli, no debate sobre Mercado da Ilustração e 
Mulheres na Arte. Também, ofi cina de colagem com o artista Júlio Cé-
sar Lapagesse, que irá propor um exercício de introdução à técnica da 
colagem manual. Outras informações (noz.coletivocultural@gmail.com).

H - Mundo de Sensações 
E que tal viajar e ainda experimentar um pouco do destino da viagem 
antes mesmo de estar lá? É possível viver isso na Mostra Viajar, única 
plataforma integrada de comunicação no turismo. Em sua terceira 
edição, o evento apresenta, entre os dias 8 e 10 de junho, na Bienal do 
Ibirapuera, experiências de diversos roteiros para que o consumidor 
possa decidir e  comprar com promoções diferenciadas sua viagem, 
seja de praia, natureza ou cosmopolita. A ideia da Mostra é provocar 
todos os sentidos das pessoas em seu passeio para que isso facilite na 
tomada de decisão da próxima viagem. O Maranhão, por exemplo, vai 
levar três vivências sensoriais com o uso de óculos de realidade virtual: 
um passeio pelas pedras de São Luís no Centro Histórico; pelas areias 
dos Lençóis Maranhenses e pelas águas da Chapada das Mesas. Outras 
informações em: (www.mostraviajar.com.br).

I - Computação em Nuvem
Na próxima terça-feira (24),, das 8h às 12h, na Casa Itaim (R. Clodomi-
ro Amazonas, 907), o jornal Valor Econômico, com o apoio do Google 
Cloud, realiza o seminário internacional ‘Valor Cloud Fórum’. Com 
apresentação do Diretor de arquitetura de soluções do Google Cloud, 
Miles Ward, o encontro vai abordar o impacto da Inteligência Artifi cial 
e de Machine Learning nos negócios, aprofundando os conhecimentos 
sobre Computação em Nuvem e as novas formas de consumo de tecno-
logia. O seminário também apresenta o painel “O futuro das empresas 
com Machine Learning” com participações de Sergio Paulo Gallindo, da 
Brasscom; João Carlos Bolonha, do Google Cloud para América Latina 
e Roberto Martini, da FLAGCX. Mais informações: (http://www.valor.
com.br/seminarios/cloudforum).

J - Estágio na B3 
Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio da B3. Os alunos 
que estão cursando o último ou penúltimo ano de graduação podem 
se candidatar até o dia 2 de maio. O processo seletivo conta com três 
fases de seleção: inscrições com testes online de inglês e efi ciência na 
resolução de problemas; etapa “IPO de Carreira – Minha abertura para 
o Mercado de Trabalho”, na qual passará por uma entrevista com a área 
de RH; e a fase fi nal “Etapa OTC - A Negociação Direta”, com entrevistas 
com os gestores. Possui vagas em diversas áreas, como, Administração 
de Risco, Data Mining, Financeiro, Inteligência de Mercado, Jurídico, 
Produtos, Projetos e Obras, TI (Desenvolvimento) e TI (Infraestrutura, 
Suporte, Homologação). Inscrição: (www.programadeestagiob3.com.br).

A - Crise da Democracia 
Na próxima terça-feira (24), a Fundação Escola de Sociologia e Política 

a sétima edição do Prêmio DCD Awards, que será entregue no Centro 
de Eventos Pró-Magno, no dia 6 de novembro. Serão contemplados os 
melhores projetos de data center e cloud Os projetos poderão ser ins

Os empresários ainda não desistiram de seus planos para médio e longo prazos.

Em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, o 
crescimento foi de 14,3%, 

a 22ª alta consecutiva nessa base 
de comparação. A expectativa 
de contratação de funcionários 
foi o item que puxou o indica-
dor, com elevação de 2,9% na 
comparação mensal, ao passar 
de 115,9 pontos em março para 
119,3 pontos em abril, e de 8,2% 
se comparado a abril de 2017.

De acordo com a assessoria 
econômica da FecomercioSP, 
caso permaneça a percepção 
de que o ritmo do consumo 
será menor do que inicialmente 
projetado para 2018, o indica-
dor poderá sofrer ajustes com 
viés de baixa. Mas a boa notícia 
é que os empresários ainda não 
desistiram de seus planos para 
médio e longo prazos, baseados 
apenas em um primeiro trimes-
tre abaixo das expectativas.

A propensão a investir regis-
trou uma leve queda de 0,3% na 
comparação com o mês passado, 
atingindo 84 pontos no mês. O 

País abriu 56.151 
novos postos de 
trabalho em março

O mês de março registrou a 
abertura de 56.151 novos postos 
de trabalho no Brasil, um aumento 
de 0,15% em relação ao estoque 
de fevereiro. O resultado é decor-
rente de 1.340.153 admissões e 
de 1.284.002 desligamentos. Os 
dados estão no Caged do Minis-
tério do Trabalho, divulgado na 
sexta-feira (20). “O Brasil segue a 
rota da retomada do crescimento, 
com mercado aquecido e a certeza 
de que estamos no rumo certo”, 
avalia o ministro do Trabalho, 
Helton Yomura.

Seis dos oito principais setores 
econômicos tiveram saldo positi-
vo. O principal deles foi o de Servi-
ços, com a criação de 57.384 novos 
postos de trabalho, crescimento 
de 0,34% sobre o mês anterior. 
A Indústria de Transformação foi 
o segundo setor com melhores 
resultados (+10.450 postos), com 
um acréscimo de 0,14% sobre 
fevereiro. O terceiro melhor re-
sultado fi cou com a Construção 
Civil (+7.728 postos), seguido 
do setor da Administração Pú-
blica (+3.660 postos), Extrativa 
Mineral (+360 postos) e Serviços 
Industriais de Utilidade Pública 
(SIUP) (+274 postos). Apenas 
dois setores apresentaram saldos 
negativos: Agropecuária (-17.827 
postos) e Comércio (-5.878 pos-
tos) - (MTe).

Preço da gasolina e do diesel term aumento nas refi narias, mas 

reajuste não necessariamente chegará ao consumidor.

A Petrobras anunciou sexta-
-feira (20), no Rio de Janeiro, a 
elevação no preço da gasolina 
e do diesel nas refi narias. A 
gasolina passa de R$ 1,7199 
para R$ 1,7391. O diesel vai 
subir de R$ 1,9822 para R$ 
2,0045. A gasolina e o die-
sel comercializados para as 
distribuidoras nas refi narias 
são do tipo A. Os produtos 
vendidos ao consumidor fi nal, 
nas bombas dos postos, são 
uma composição que mistura 
esses combustíveis do tipo A 
com biocombustíveis. 

Os preços médios divul-
gados pela Petrobras para 
as refinarias também não 
contabilizam a incidência 
de tributos. O reajuste não 
necessariamente chegará 
ao consumidor fi nal porque 
o preço nas refi narias não é 
o único fator determinante 
do preço fi nal, uma vez que 
distribuidores, revendedores 

O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) 
registrou variação de 0,21% em 
abril, informou hoje (20), no Rio 
de Janeiro, o Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE). O 
indicador mede a infl ação do dia 15 
de um mês ao dia 15 do mês seguin-
te e funciona como uma prévia da 
infl ação ofi cial, medida pelo IPCA.

A variação registrada é a menor 
para um mês de abril desde 2006 e 
o acumulado entre janeiro e abril, 
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Índice de Expansão do Comércio 
cresceu 1,6% puxado por contratações
Calculado mensalmente pela FecomercioSP, o Índice de Expansão do Comércio (IEC) registrou alta de 
1,6% em abril, ao passar de 100,1 pontos em março para 101,6 pontos

resultado, porém, é 24,1% acima 
do que fora verifi cado em abril 
de 2017, quando apontou 67,7 
pontos. Para que se mantenha 
uma tendência de crescimento 
signifi cativo desse indicador, é 
necessário que o ritmo de vendas 
e da economia em geral se acelere. 
O início do ano não correspon-
deu às expectativas em relação 

aos indicadores que refl etem a 
confi ança ou a segurança dos 
consumidores e de empresários. 

Apesar de alguns números 
positivos, como o da produção 
industrial e da geração de 
postos de trabalho, a melhora 
aconteceu de forma mais tênue 
e em um ritmo mais fraco do 
que vinha ocorrendo no fi m de 

2017. A Federação ainda não 
vai rever suas projeções para 
o ano, esperando que esses 
resultados iniciais logo sejam 
compensados e que esses dados 
sejam apenas pontos fora da 
curva. Contudo, se esse quadro 
persistir, será necessário ante-
cipar um ajuste de perspectivas 
(AI/FecomercioSP).

Petrobras aumenta preços de 
combustíveis nas refi narias

e produtores de biocombus-
tíveis têm liberdade de preço 
no mercado de combustíveis.

Na nota que anuncia o reajus-
te, a Petrobras explica que os 
preços para a gasolina e o diesel 
têm como base o preço de pa-
ridade de importação, formado 
pelas cotações internacionais 

desses produtos, mais os 
custos que importadores te-
riam. “A paridade é necessária 
porque o mercado brasileiro 
de combustíveis é aberto à 
livre concorrência, dando às 
distribuidoras a alternativa 
de importar os produtos”, diz 
o texto (ABr).

Prévia da infl ação é de 0,21%
1,08%, é o menor desde o início do 
Plano Real em 1994. O resultado de 
abril fi cou 0,11 ponto percentual 
acima da taxa de março, acumu-
lando 2,8% em 12 meses.

O grupo Comunicação foi o único 
que apresentou queda na variação 
de preços, com -0,15%. As maiores 
variações foram registradas em 
Saúde e Cuidados Pessoais (0,69%) 
e Vestuário (0,43%). O índice para 
Alimentação e Bebidas fi cou perto 
da estabilidade: 0,15%.(ABr).
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Porque o empreendedorismo 
se fortalece

a cada ano no Brasil

Apesar da forte crise 

econômica pela qual 

passamos nos últimos 

anos, esse foi um 

dos períodos em que 

o brasileiro mais 

empreendeu

Dados da última pes-
quisa da Global Entre-
preneurship Monitor 

(GEM), realizada pelo Se-
brae, mostram que a taxa de 
empreendedorismo no País 
foi de 39,3%, o maior índice 
dos últimos 14 anos e quase 
o dobro do registrado em 
2002, quando a taxa era de 
20,9%. Quando comparada 
internacionalmente, a taxa de 
empreendedorismo brasileira 
é superior à dos Estados Uni-
dos, México, Alemanha e dos 
países que compõem o Brics, 
por exemplo. 

Durante o triênio 2014/2016, 
a situação de crise política e 
econômica se instalou no Brasil 
e afl orou o chamado empreen-
dedorismo por necessidade. 
O fato é que empreender se 
tornou uma alternativa do 
brasileiro para contornar as 
difi culdades que a economia 
vem passando.  

Analisando a taxa de empre-
endedores iniciais (Total En-
trepreneurial Activity ou TEA) 
por escolaridade, constata-se 
que o Brasil é o único país 
pesquisado em que as pessoas 
que mais empreendem tem a 
escolaridade entre primeiro 
grau completo e segundo grau 
incompleto. 

Quem mais empreendeu 
foram aqueles que tinham 
secundário completo. Ou 
seja, nesses anos o empreen-
dedorismo por necessidade 
imperou no Brasil. É evidente 
que a taxa de empreendedo-
rismo está diretamente ligada 
à escassez de oportunidades 
formais. Prova disso é que a 
maioria das novas empresas 
são abertas no modelo de mi-
croempreendedor individual 
(MEI), e a representatividade 
dos MEIs no mercado cresceu 
junto com o desemprego. 

Ou seja, basicamente o em-
presariado brasileiro, que até 
então não tinha tido tempo 
ou dinheiro para se especia-
lizar, está empreendendo e 
tocando seu negócio no fe-
eling. Enquanto isso, outros 
países como, por exemplo, os 
EUA investem na formação e 
capacitação de empreende-
dores. No entanto, a garra e 
a intuição nem sempre são o 
sufi ciente para a administração 
de uma empresa de sucesso. 

Há situações em que o feeling 
embasado em percepções 
pode ser importante, porém é 
rotineiramente exceção. 

Se os novos empreendedores 
se livraram do fantasma do 
desemprego, eles agora têm 
outro desafi o: fazer seu negó-
cio vingar. Ainda segundo o 
Sebrae, 23% das empresas no 
Brasil fecham as portas nos 
dois primeiros anos. Esta dis-
cussão ganha mais relevância 
quando a matéria é inovação, 
onde os critérios para a decisão 
de lançamento de um produto 
ou serviço não têm base de 
comparação. Normalmente 
quando alguém tem uma ideia 
inovadora e quer vende-la, 
acaba focando nos pontos 
positivos, vivência pessoal e 
principalmente paixão. Vale 
lembrar que esses pontos não 
são o sufi ciente para atrair uma 
maior atenção do mercado e, 
consequentemente, investi-
mentos.

Enquanto quase metade 
dos empreendedores brasi-
leiros foram motivados pela 
necessidade e não por uma 
oportunidade observada no 
mercado, nos Estados Unidos 
apenas cerca de 14% tiveram 
essa motivação, ainda consi-
derando dados da GEM. Além 
disso, os estudantes brasileiros 
que vivem aqui são muito 
pouco expostos ao conceito 
e alternativa de empreender. 
O ensino tradicional no Brasil 
incentiva os jovens a buscar 
um emprego, seja na iniciati-
va privada ou na pública. Na 
maioria das vezes, os alunos 
não são apresentados à possi-
bilidade de empreender como 
uma alternativa à carreira em 
uma empresa, e se prendem ao 
sonho de ter uma vida estável.

O fato de a educação empre-
endedora brasileira também 
não estar alinhada ao que se 
pratica em outros países é um 
entrave à essa mentalidade.  
Em linhas gerais, é evidente 
que o brasileiro tem um poten-
cial pouco explorado. Empre-
ender é algo que está em nossas 
veias.  Mas, independente do 
nosso talento natural, essa é 
uma prática que precisa ser 
estimulada e disseminada de 
forma mais técnica e abran-
gente e todos as camadas da 
sociedade. 

O empreendedorismo por 
aqui pode – e deve – crescer 
muito. Mas que não seja apenas 
por necessidade.

(*) - É MBA pela Wharton Business 
School e MA em Estudos 

Internacionais pelo The Lauder 
Institute, ambos na Universidade 
da Pensilvânia e Co-fundador da 

Wharton Alumni Angels Brasil.

Eduardo Küpper (*)

Após renunciar ao cargo no 
último dia 6, para se candidatar 
ao Senado nas eleições de outu-
bro, o agora ex-governador de 
Goiás, Marconi Perillo, passa a 
responder na Justiça Criminal 
em Goiânia a uma ação penal 
em que é réu por corrupção 
passiva. A decisão, confi rmada 
na quinta-feira (19), é do mi-
nistro Humberto Martins, do 
STJ, que determinou o envio 
dos autos à jurisdicação de 
primeira instância.

O caso tramitava no âmbito 
do STJ porque é o foro especial 
para processos relacionados a 
governadores de estado. Perillo, 
do PSDB, cumpria o quarto man-
dato como governador de Goiás. 
Ele foi denunciado pelo MPF no 
ano passado, juntamente com 
Carlos Augusto de Almeida 
Ramos, o Carlinhos Cachoeira, 
o ex-proprietário da construtora 
Delta, Fernando Cavendish, e o 
ex-diretor regional da emprei-
teira, Cláudio de Abreu.

Segundo a denúncia, Ca-
choeira, Abreu e Cavendish 
pagaram, em duas parcelas, 

Ex-governador Marconi Perillo.

As embaixadas da Suécia, 
da Noruega, da Finlândia e da 
Dinamarca lançaram na sexta-
-feira (20) o projeto ‘Diálogos 
Nórdicos’, com a fi nalidade de 
incentivar o debate e a troca 
de experiências para que a 
sociedade brasileira alcance 
maior nível de consciência 
sobre a igualdade de gênero.

Os Diálogos Nórdicos foram 
lançados na Embaixada da Su-
écia, que no momento preside 
o conselho de ministros dos 
países nórdicos. Segundo o 
embaixador da Suécia, Per-
-Arne Hjelmborn, para o país, 
a questão de igualdade de 
gênero é ‘foco relevante de 
políticas de governo’.

“Cinquenta por cento dos 
participantes do governo 
sueco são mulheres e, entre 
45% e 50% dos represen-
tantes dos países nórdicos 
(Suécia, Noruega, Dinamarca 
e Finlândia) no Parlamento 
são do sexo feminino”, disse 
Per-Arne Hjelmborn. O embai-
xador da Noruega, Nils Martin 
Gunneng, ressaltou que a 
sociedade norueguesa tem 
consciência de que a maior 
participação das mulheres 

As mulheres no Brasil ‘estudam mais, trabalham mais e 

ganham menos’.

A Medida Provisória 808/17, que modifi ca 
diversos pontos da lei que instituiu a reforma 
trabalhista, perde a validade nesta segunda-feira 
(23). O texto não foi analisado pela comissão 
mista, que não chegou a ter um relator eleito. 
Entre os assuntos tratados estão os trabalhos 
intermitente e autônomo, a representação em 
local de trabalho, as condições de trabalho para 
grávidas e lactantes e a jornada 12x36, entre 
outros pontos.

A MP chegou a receber 967 emendas, a grande 
maioria teve o chamado trabalho intermitente 

como alvo. Deputados da oposição buscavam 
revogar a novidade ou garantir mais direitos 
ao trabalhador nestes casos. O deputado Ro-
gério Marinho (PSDB-RN), relator do projeto, 
disse que houve demora de quatro meses na 
instalação da comissão, além de falta de acordo 
com os deputados. Para o vice-presidente do 
colegiado, deputado Pedro Fernandes (PTB-
-MA), é preciso haver um novo acordo, com uma 
nova medida provisória ou um projeto de lei. 

Segundo o líder do Governo na Câmara, 
deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), agora 

é preciso aguardar para ver qual será o en-
caminhamento do Executivo. Ele reforçou, 
porém, que cada comissão tem autonomia e 
ritmo próprios. “Os partidos são autônomos 
nessa indicação e funcionamento das comis-
sões que tratam das medidas provisórias”. 
O líder da Minoria na Câmara, deputado 
Weverton Rocha (PDT-MA), falou que a 
reforma não poderia contemplar apenas um 
ponto ou outro, e sim ser uma mudança mais 
ampla para reverter mudanças feitas com a 
nova lei trabalhista (Ag. Câmara).

O projeto autoriza a co-
mercialização de queijo 
artesanal em todo o 

território nacional mediante 
critérios higiênico-sanitários, 
como a exigência de certifi -
cação de propriedade livre de 
tuberculose e o controle da 
potabilidade da água usada 
nos processos de elaboração 
do queijo e nas atividades de 
ordenha.

O relator da matéria na co-
missão, deputado Valdir Colatto 
(PMDB-SC), mudou o texto 
para esclarecer que os queijos 
podem ser considerados como 
artesanais com base em cri-
térios regionais e culturais, e 
não apenas territoriais. Outra 
alteração objetiva reconhecer 
também como queijos artesa-
nais aqueles produzidos em 
assentamentos familiares e em 
grupos de produtores de até 
quinze participantes. O parecer 

Os queijos podem ser considerados como artesanais com base em 

critérios regionais e culturais, e não apenas territoriais.

Projeto 
pode aliviar 
superlotação 
de presídios
Mais de 62 mil vagas po-

derão ser criadas no sistema 
prisional brasileiro. Essa é 
a meta traçada no projeto 
do senador Eduardo Braga 
(PMDB-AM), que pretende 
alcançá-la com a construção 
de colônias agrícolas e in-
dustriais em municípios com 
mais de 500 mil habitantes. 
A proposta tem relatório 
favorável do senador Valdir 
Raupp (PMDB-RO) e está 
pronta para votação fi nal na 
Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado.

As novas vagas prisionais 
deverão ser destinadas, 
exclusivamente, ao cumpri-
mento de pena privativa de 
liberdade por condenados 
do regime semiaberto envol-
vidos em crimes cometidos 
sem violência ou grave ame-
aça. Os condenados pelos 
mesmos tipos de crimes mas 
em regime fechado poderão 
ser transferidos para as co-
lônias quando progredirem 
para o regime semiaberto.

Para viabilizar a medida, 
o projeto determina o re-
passe, mediante convênio, 
de recursos do Funpen aos 
estados. Esse seria o ponto 
de partida para a construção 
— até 31 de dezembro de 
2020 — de colônias agrícolas 
ou industriais em municípios 
com mais de 500 mil habitan-
tes. O número total de vagas 
nessas unidades prisionais 
deverá corresponder, no 
mínimo, a 0,1% da população 
do município.

A estimativa de cria-
ção de novas 62 mil vagas 
no sistema prisional foi 
apresentada por Braga na 
justifi cação do projeto. “Os 
condenados terão uma opor-
tunidade de reinserção no 
mercado de trabalho e de 
ressocialização, por meio 
do trabalho agrícola ou in-
dustrial remunerado. Além 
disso, evita-se que presos 
de menor periculosidade 
tenham contato com presos 
de maior periculosidade. As 
colônias, enfi m, não serão 
‘universidades do crime’”, 
resume Braga. Como trami-
ta em caráter terminativo, 
se for aprovado, o projeto 
segue direto para a Câmara 
(Ag.Senado).
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Agricultura aprova regras para 
produção de queijo artesanal

A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o projeto dos deputados Zé Silva (SD-MG) e Alceu 
Moreira (PMDB-RS), que regulamenta a elaboração e a comercialização de queijos artesanais

Rock in Rio, inclusive queijos 
artesanais. Apesar de os ali-
mentos estarem próprios para 
consumo e dentro dos prazos 
de validade, foram jogados no 
lixo por não possuírem o selo 
do Serviço de Inspeção Federal 
(SIF).

“Todos somos favoráveis a 
que o Poder Público garanta 
a segurança dos alimentos 
comercializados no País; en-
tretanto, as exigências para 
que um estabelecimento seja 
inspecionado pelo SIF e o 
produto possa ser vendido no 
Brasil, ou até mesmo exporta-
do, estão fora do alcance do 
pequeno produtor”, argumen-
tou Colatto. O projeto, que tem 
caráter conclusivo, já havia 
sido aprovado também pela 
Comissão de Seguridade Social 
e ainda precisa ser analisado 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

de Colatto prevê que os órgãos 
de defesa sanitária ficarão 
encarregados de orientar os 
queijeiros artesanais sobre a 
implantação de programas de 
boas práticas agropecuárias de 
produção leiteira e de fabrica-
ção de queijos artesanais. 

Para ele, a proposta é “de 
extrema importância para os 
produtores de queijos artesa-

nais, que há anos enfrentam 
enormes dificuldades para 
conseguirem autorização para 
comercializarem seus produ-
tos” no País.

Como exemplo dos proble-
mas enfrentados, ele citou um 
episódio, quando a Vigilância 
Sanitária descartou cerca de 
600 quilos de alimentos que 
seriam vendidos no festival 

Nórdicos promovem debate sobre 
igualdade de gênero no Brasil

em setores importantes é fator 
determinante para o sucesso 
econômico e político do país.

“O cargo de primeiro-minis-
tro na Noruega é ocupado por 
representante do sexo feminino 
[Erna Solberg] e outros ministé-
rios importantes, como o das Fi-
nanças, também são ocupados 
por mulheres”, disse Nils Martin 
Gunneng. No lançamento do 
projeto, a representante da 
ONU Mulheres no Brasil, Nadi-
ne Gasman, destacou que um 
dos grandes desafi os brasileiros 
é elevar o papel das mulheres, 

superando as desigualdades. 
Ela lembrou que, para a 

ONU, o fortalecimento do 
papel das mulheres indígenas 
é um dos temas mais im-
portantes. Mencionou ainda 
estatísticas segundo as quais, 
“as mulheres no Brasil estu-
dam mais, trabalham mais e 
ganham menos”. Além disso, 
mulheres negras ganham 60% 
menos que as brancas. Sobre 
violência, ela afirmou que 
mais de 4,5 mil mulheres são 
assassinadas todos os anos no 
Brasil (ABr).

Perillo perde foro privilegiado
e ação vai para primeira instância

uma dívida de R$ 90 mil do 
governador com o marqueteiro 
Luiz Carlos Bordoni, em troca 
de aumento de valores dos con-
tratos da Delta com o governo 
do estado. Em setembro do ano 
passado, após a ação ser aceita 
e os quatro se tornarem réus no 
processo, a ação foi desmem-
brada e a parte relacionada a 
Perillo passou a tramitar no 
STJ. O processo agora deverá 
ser distribuído à mesma vara 

criminal onde tramitam as 
acusações contra os demais 
acusados no esquema.

Em nota, o defensor de Pe-
rillo, o advogado Antonio Carlos 
de Almeida (Kakay), minimi-
zou a decisão do STJ. “É um 
procedimento absolutamente 
normal, resultado do ato volun-
tário de desincompatibilização 
do governador Marconi Perillo, 
que prossegue confi ando na 
Justiça”, enfatizou (ABr).

MP que altera reforma trabalhista perde a validade
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CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO
Empresa tem interesse em contratar funcionário pelo prazo determi-
nado de 01 ano, como proceder para se beneficiar da lei 9.601/98? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA USUFRUINDO DA LICENÇA AMAMENTAÇÃO, INFOR-
MOU QUE NÃO QUER MAIS USAR DESSE BENEFÍCIO, COMO PROCEDER?

Não há previsão legal informando que a empregada poderá abrir mão 
de seu direito de amamentar previsto no artigo 396 da CLT. Neste caso 
a empresa deverá continuar concedendo estes dois descansos especiais 
de 30 minutos cada até que o bebê complete 06 meses de idade.

RECOLHIMENTO MÍNIMO DE INSS
Qual valor mínimo para recolhimento de INSS no pró-labore de sócio? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO SEM HOMOLOGAÇÃO
Para o Contrato de Trabalho assinado anterior a Reforma Trabalhista 
não há mais a obrigatoriedade de serem homologados na demissão, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO INDENIZADO DEVE SER COMPUTADO COMO TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO NA CONTAGEM DA APOSENTADORIA?

Esclarecemos que o aviso prévio indenizado não tem incidência de INSS, 
não é salário de contribuição conforme IN RFB nº1.730/17, assim, não 
é considerado como tempo de contribuição para fins de aposentadoria.

ENTREGA DE OBRIGAÇÕES
Para as empresas optantes pelo simples: quando inicia a obrigatorie-
dade de entrega para: 1-DCTFWeb 2-eSocial 3-EFD-REINF? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR A DCTFWEB
Quem e deverá apresentar a DCTFWeb, sobre as contribuições previden-
ciárias, qual o prazo? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •



Neste 21 de abril, 

celebramos a memória 

de Tiradentes, herói 

nacional da Conjuração 

Mineira

E constatamos que 
as difi culdades en-
frentadas hoje pela 

economia brasileira, parti-
cularmente a indústria, são 
semelhantes aos problemas 
pelos quais os inconfi den-
tes insurgiram-se contra 
Portugal. O movimento foi 
reprimido em 1789, após a 
delação premiada de Joa-
quim Silvério dos Reis, que 
fez a denúncia em troca do 
perdão de suas dívidas com 
a Coroa.

Parece que, em nosso país, 
as semelhanças históricas 
nem sempre são meras 
coincidências... É o que se 
depreende, por exemplo, na 
análise dos problemas que 
motivaram a Inconfi dência 
Mineira. Há dois pontos 
principais a serem compara-
dos com o presente cenário. 

O primeiro refere-se aos 
impostos. No fi nal do Século 
18, os mineiros tinham de 
pagar 20% do ouro garim-
pado aos portugueses. Com 
a decretação da derrama, 
mesmo na ausência de 
boas lavras e na queda de 
produção, os tributos eram 
cobrados, inclusive com 
a invasão das casas para 
confi sco de bens. 

Hoje, a indústria nacional 
e as empresas em geral são 
taxadas em patamar muito 
superior a 20%. Até 18 de 
abril último, os brasileiros 
já haviam pago R$ 719,97 
bilhões em impostos no ano 
de 2018, segundo o “Im-
postômetro” (Associação 
Comercial de São Paulo, 
Fecomércio/RS, Facesp e 
IBPT).

Nossa carga tributária, 
de 33,4% do PIB, é a mais 
alta da América Latina e já 
é comparável à dos países 

ricos da OCDE (Organiza-
ção para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômi-
co), segundo estudo deste 
organismo, que congrega as 
34 economias mais desen-
volvidas, dentre as quais a 
média de impostos equivale 
a 34,4% do PIB. Além disso, 
nosso país é o 30º colocado 
no ranking de retorno dos 
impostos à sociedade em 
benefícios e bem-estar.

A segunda congruência 
histórica refere-se aos obs-
táculos à indústria. Vejamos: 
no ano de 1785, Portugal 
editou lei que proibia o fun-
cionamento de manufaturas 
em território brasileiro. 
Hoje, o Brasil tem liberdade 
de empreendimento, mas 
a indústria enfrenta custos 
proibitivos: os impostos 
muito elevados; juros reais 
entre os mais altos do mun-
do; segurança, considerada 
a grave taxa de criminalida-
de; insumos, como energia 
elétrica; fretes e transpor-
tes, dada a precariedade da 
infraestrutura. 

Há, ainda, obstáculos 
como a difi culdade de cré-
dito, burocracia em excesso, 
insegurança jurídica, câm-
bio muito volátil e em muitos 
momentos desfavorável às 
exportações.

Tiradentes, Joaquim José 
da Silva Xavier, um dos 
líderes da Inconfidência 
Mineira, cuja execução pela 
Coroa Portuguesa, em 1792, 
lembramos neste 21 de abril, 
foi o grande mártir de uma 
luta histórica contra a injus-
tiça dos impostos e obstácu-
los ao empreendedorismo. 
Hoje, 226 anos depois de 
seu enforcamento no Rio de 
Janeiro, os 206 milhões de 
brasileiros continuam sendo 
apenados pelos mesmos 
problemas.

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

Confecção (Abit).

Qualquer semelhança
não é mera coincidência

Fernando Valente Pimentel (*)
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Tecnopar Administradora S.A.

Capítulo 1º - Das Definições: 1.1. Os termos adiante listados, quando grifados em “caixa alta”, terão as seguintes
definições: a) “Armazéns ” Locais onde serão armazenadas pela Andreani as Mercadorias. b)”Depositante ”
Aquele que confiar em depósito Mercadorias nos Armazéns da Andreani. c) “Andreani ” Andreani Logística
Ltda., empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.887.967/0001-46 com sede na Rodovia Regis Bittencourt, 1962,
Galpão 5 - Setor M5, Água Morna, CEP 06818-000, Embu das Artes, São Paulo, com filial armazenadora localizada
na Rodovia Regis Bittencourt, 1962 - Galpões 05 e 06 - Bairro Parque Industrial Ramos de Freitas (Água Morna),
Embu da Artes, Estado de São Paulo, CEP 06818-000, com registro na JUCESP sob o NIRE 35.904.642.461 e
CNPJ/MF sob o nº 04.887.927/0013-80, cujo objeto social permite o recebimento de Mercadorias em depósito
para guarda e conservação nos termos do Decreto Federal 1.102 de 21 de novembro de 1903. d) “Mercadorias ”
Bens materiais de terceiros em qualquer estado, adequadamente acondicionados e acompanhados dos documen-
tos comprobatórios de sua origem e demais determinados pela legislação vigente. e) “Perecimento ” Redução de
quantidade, qualidade, perda, extravio, roubo, furto, avaria ou vício de qualquer natureza, que venha a atingir
as Mercadorias. f) “Regulamento Interno ” Este documento. g) “Tarifas ” - Preços cobrados pela Andreani
Logística Ltda., pela guarda e conservação e movimentação das Mercadorias. Capítulo 2º - Da Finalidade dos
Armazéns: 2.1 Os Armazéns da Andreani Logística Ltda., destinar-se-ão ao recebimento, em depósito
de Mercadorias nos termos do Decreto Federal 1.202 de 21 de novembro de 1903 e deste Regulamento Interno.
Capítulo 3º - Do Horário de Operação dos Armazéns: 3.1 Os Armazéns permanecerão abertos durante os dias
úteis, conforme calendário oficial das 7.00 às 11.00 horas das 13.00 às 18.00 horas e das 19.00 às 23.00 horas.
Capítulo 4º - Da Operação dos Armazéns: 4.1 Aquele que desejar efetuar o depósito de Mercadorias deverá
apresentar para aprovação pela Andreani Logística Ltda., proposta escrita e assinada por seus representante (s)
legal (is) dando indicação precisas sobre: a) Nome e residência do dono das Mercadorias; b) A ordem de quem é
feito o depósito; c) Quantidade, especificação, peso, qualificação e marca das Mercadorias; d) Tipo e estado dos
invólucros; e) Valor das Mercadorias para fins de seguro e do seguro; f) Prazo de Armazenamento; g) Natureza das
mercadorias. § 1º Aceita a proposta, será emitida uma ordem de recebimento que deverá ser entregue pelo
Depositante, juntamente com as Mercadorias, ao Fiel do Armazém. § 2º Pesada e conferida a mercadoria, o Fiel
do Armazém dará recibo nos termos do artigo 6º do Decreto Federal 1.102/1903. No verso do recibo serão anota-
das as retiradas parciais de Mercadoria durante o período de depósito. § 3º Durante a conferência das
Mercadorias poderá o Fiel do Armazém mandar abrir os invólucros e examinar seus conteúdos, bem como realizar
medições periódicas. Tal exame será feito na presença do Depositante ou de quem o represente legalmente; na
sua falta, o exame será realizado diante de duas testemunhas, estranhas à Andreani Logística Ltda., lavrando-se,
a respeito, em livro próprio, um termo de registro de todo o ocorrido, para ser assinado pelos presentes. Constata-
das falsidade nas declarações da proposta, a Andreani Logística Ltda., tornará efetiva a responsabilidade do au-
tor na forma da legislação vigente. § 4º As Mercadorias serão devolvidas ao Depositante, total ou parcialmente,
tão logo sejam solicitadas a Andreani Logística Ltda., observadas as seguintes condições: a) desde que tenham
sido pagas todas as tarifas, seguros, comissões e quaisquer despesas havidas para sua armazenagem, conserva-
ção e movimentação. b) contra a entrega pelo Depositante, de: (i) recibo assinado atestando a devolução, (ii) entre-
ga do recibo de depósito e/ou do conhecimento de depósito e respectivo “warrant” conforme Decreto Federal 1.102/
1903. § 5º Para garantia de seu pagamento a Andreani Logística Ltda. poderá exercer o direito de retenção sobre
as Mercadorias, na forma do artigo 14 do Decreto Federal 1.102/1903. Capítulo 5º - Das Responsabilidades da
Andreani Logística Ltda.:  5.1 A Andreani Logística Ltda., responderá ao Depositante, pelas Mercadorias de-
positadas, nos termos do Decreto Federal 1.102/1903, especialmente quanto ao seu disposto em seu artigo 11. 5.2
As indenizações previstas no referido artigo, prescreverão em 3 (três) meses, contados da data em que as merca-
dorias foram ou deveriam ter sido entregues, e serão calculadas pelo preço das mercadorias em bom estado.
5.3 A Andreani Logística Ltda., não se responsabiliza pelas mercadorias depositadas em seus armazéns em
caso de quebra de peso, avarias, vícios ou alteração de qualidade oriundas da natureza ou do acondicionamento da
mercadoria. 5.4 A Andreani Logística Ltda., não responderá pelo Perecimento das Mercadorias decorrente de
caso fortuito e de força maior. Capítulo 6º - Do prazo de depósito: 6.1 O prazo mínimo de depósito será fixado nas
Tarifas; 6.2 Vencido o prazo ou prorrogação, sem que a mercadoria tenha sido retirada ou realizada nova prorroga-
ção, reputar-se-á abandonada, sendo autorizado a Andreani Logística Ltda. proceder conforme estabelecido no
artigo 10º do Decreto Federal 1.102/1903. Capítulo 7º - Dos Recibos de Depósito, Conhecimentos e
“Warrants”: 7.1 A Andreani Logística Ltda. fornecerá ao Depositante simples recibo ou conhecimento de depó-
sito “ Warrant ” nos termos do artigo 15 do Decreto 1.102/1903. 7.2 A mercadoria que serve de base para a emis-
são de conhecimento de depósito e warrant será segurada contra incêndio no valor declarado pelo depositante ou
na falta, pelo que for arbitrado pela Andreani Logística Ltda., nos termos do art. 16 do Decreto Federal 1.102/
1903. Capítulo 8º - Da Sala de Vendas Públicas: 8.1 Anexas aos Armazéns a Andreani Logística Ltda. manterá
salas apropriadas para as vendas públicas, voluntárias das Mercadorias recebidas em depósito, observando-se, a
esse respeito, as disposições legais. Capítulo 9º - Das Tarifas: 9.1 As Tarifas para guarda, conservação e movi-
mentação das Mercadorias serão estipuladas em documento próprio, estando sujeitas a alteração no valor a ex-
clusivo critério da Andreani Logística Ltda., respeitadas aquelas relativas aos períodos de depósito já contratados
e observado o disposto no § 3º do artigo 8º do Decreto Federal 1.102/1903. Capítulo 10º - Disposições Gerais:
10.1 Será permitido aos Depositantes o exame e verificação das Mercadorias durante o horário de expediente
observado, o disposto no artigo 9º do Decreto Federal 1.102/1903. 10.2 Todos os serviços executados nos arma-
zéns são privativos da Andreani Logística Ltda. 10.3 Ficam fazendo parte integrante do Regulamento Interno as
disposições do Decreto Federal 1.102/1903 no que lhe forem aplicáveis, assim como as leis relativas a Armazéns
Gerais. Embu das Artes - SP, 13 de março de 2018. Andreani Logística Ltda. Elio Gustavo Simonelli - Adminis-
trador - CPF/MF nº 233.629.628-40. Tarifas Remuneratórias - O presente documento será aplicado à Andreani
Logística Ltda., com sede na Rodovia Régis Bittencourt, 1962, Galpão 5 - Setor M5, Água Morna, Embu das Artes
- CEP 06818-000, com registro na JUCESP sob o NIRE nº 35.218.360.095, na prestação de serviços de sua filial
armazenadora com registro na JUCESP sob o nº NIRE 35.904.642.461, e no CNPJ/MF sob o nº 04.887.927/0013-
80, no Município de Embu das Artes, situada na Rodovia Regis Bittencourt, 1962 - Galpões 05 e 06 - Bairro Parque
Industrial Ramos de Freitas (Água Morna), CEP 06818-000: I - Armazenagem: 1. Tarifa de Armazenagem (por pe-
ríodo de 15 dias ou fração): Por metro cúbico ou fração - R$ 30,00; Por “pallet” -R$ 32,50. 2. Ad valorem - (período
de 15 dias ou fração): 0,08% sobre o valor da Nota Fiscal de Remessa. 3. Tarifa de movimentação Mecânica
(“paletizada”): Por tonelada ou fração - R$ 18,00; Por metro cúbico ou fração - R$ 18,00; Por “pallet” - R$ 18,00. 4.
Tarifa de Movimentação Manual (carga solta): Por tonelada ou fração - R$ 32,00; Por metro cúbico ou fração - R$
28,00; Por “pallet” - R$ 28,00. II. Serviços acessórios: 1. Picking & packing: R$ 1,80 por caixa. 2. Palletização: R$
59,00 com pallet incluso. 3. serviços extraordinários, executados fora do horário normal de funcionamento, tem os
seguintes acréscimos sobre as taxas normais: (i) aos sábados das 08:00 às 17:00 = 50%. (ii) nos dias úteis e aos
sábados das 17:00 às 22:00 = 50%. (iii) aos domingos e feriados, nos horários de refeição e a partir das 22:00 =
100%. Condições Gerais: a) caberá exclusivamente a Andreani Logística Ltda. definir os critérios de aplicação
da Tarifa de armazenagem e das Tarifas de movimentação de acordo com o tipo/embalagem da Mercadoria. b)

Andreani Logística Ltda.
CNPJ/MF 04.887.927/0013-80  -  NIRE 35.904.642.461

Regulamento Interno
A Tarifa de movimentação será cobrada a cada movimentação da Mercadoria. c) O faturamento mínimo mensal
por lote depositado será de RS 10.000,00 (armazenagem + movimentação). d) os serviços poderão ser faturados, a
exclusivo critério da Andreani Logística Ltda., nos 15 e/ou 30 de cada mês, com prazo para pagamento de 10
dias. e) as mercadorias depositadas serão asseguradas direta e exclusivamente pela Andreani Logística Ltda.,
em seu nome. f) as Tarifas poderão ser alteradas a exclusivo critério da Andreani Logística Ltda., respeitadas
aquelas relativas aos períodos de depósito já contratados e observado o disposto no § 3º do artigo 8º do Decreto
Federal 1.102/1903. g) os casos omissos serão solucionados pela Diretoria da Andreani Logística Ltda., com ob-
servância ao Regulamento Interno e legislação vigente. Embu das Artes - SP, 13 de março de 2018. Andreani
Logística Ltda. Elio Gustavo Simonelli - Administrador - CPF/MF nº 233.629.628-40. Memorial Descritivo - Ar-
mazém Geral - Qualificação: Andreani Logística Ltda., Matriz, com registro na Junta Comercial do Estado de
São Paulo, sob o NIRE nº 35.218.360.095, inscrita no CNPJ sob o nº 04.887.927/0001-46, com sede na Rodovia
Régis Bittencourt, 1962, Galpão 5 - Setor M5, Água Morna, Embu das Artes - CEP 06818-000, e Filial armazena-
dora com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº NIRE 35.904.642.461, Inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 04.887.927/0013-80, no Município de Embu das Artes, situada na Rodovia Regis Bittencourt, 1962 -
Galpões 05 e 06 - Bairro Parque Industrial Ramos de Freitas (Água Morna), CEP 06818-000, representada por seu
administrador, o Sr. Elio Gustavo Simonelli, argentino, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Alvora-
da, 1.009, apartamento 1.506-A, Vila Olímpia, CEP: 04550-004, inscrito no CPF/MF sob o nº 233.629.628-40 e do-
cumento de identidade para estrangeiros RNE sob o nº V 557358-G. Capital Social: O capital social da Matriz e
suas filiais está representado, conforme 43ª alteração contratual registrada sob o nº 64.469/18-9, em R$
70.623.619,00 (setenta milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e dezenove reais), dividido em 70.623.619
(setenta milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e dezenove) quotas, do valor de 1,00 (um real) cada uma,
cabendo 28.249.447 cotas, equivalentes a R$ 28.249.447,00 à Oscar Alberto Andreani e 42.374.172 cotas, equiva-
lentes a R$ 42.374,172,00 à Andreani Logística S.A. Capacidade: A área de armazenagem total (galpão 5 e galpão
6) é de 22.860 m² (vinte e dois mil oitocentos e sessenta metros quadrados) e 262.890 m³ (duzentos e sessenta e
dois mil oitocentos e noventa metros cúbicos). Comodidade: A unidade armazenadora apresenta condições
satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e funcional, com condições de uso imediato. A edificação
destinada ao galpão atende plenamente às necessidades de armazenagem em todos os processos (carga/descar-
ga e recepção), com acessos devidamente dimensionados e áreas específicas para manobra dos veículos. De
modo geral, todos os compartimentos apresentam boas condições de atendimento ao trabalho e higiene. Segu-
rança: Está de acordo com as normas técnicas do armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercado-
rias, bem como com os serviços propostos no regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técni-
co. A edificação conta com Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), devidamente instalado
e aterrado. Também estão instaladas e em perfeito funcionamento as Instalações de Combate à Incêndios, que
conta com uma rede de hidrantes e alarmes de incêndio, estrategicamente distribuídos em toda a edificação. A
Andreani possui área e colaboradores específicos para controle e segurança patrimonial, com câmeras de
monitoramento 24 horas, 7 dias por semana. Estas câmeras estão posicionadas nas docas e internamente aos
galpões. Os galpões possuem apólice de seguro contra roubos, incêndios e avarias. Natureza e Discriminação
das Mercadorias: As mercadorias a serem recebidas para armazenamento são de diversas naturezas, tais
como: (i) produtos eletroeletrônicos; (ii) medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos e equipamentos de
tecnologia para a saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes; (iii) alimentos, bebidas, suplemen-
tos e complementos nutricionais; (iv) material infectante, medicamentos e insumos controlados e inflamáveis; e
(v) produtos de uso veterinário. A sociedade receberá mercadorias nacionais, estrangeiras e também já naciona-
lizadas. Observação: A sociedade se compromete a obter nos Órgãos específicos as respectivas e necessárias
autorizações. Descrição Minuciosa dos Equipamentos do Armazém, conforme o Tipo de Armazenamento:
Estruturas porta paletes para estocagem dos produtos; 11 (onze) conjuntos de climatizador de ar do tipo Splitão,
fabricado pela Hitachi, com capacidade unitária de 58.772 kcal hora. Capacidade total: 646.492 kcal/h; 14
(quatorze) conjuntos de climatizador de ar do tipo Splitão, fabricado pela Hitachi, com capacidade unitária de
111.300 kcal hora. Capacidade total: 1.558.200 kcal/h.; 03 (três) grupos geradores a diesel, fabricados pela
Stemac, com potência unitária de 400 kVA. Capacidade total: 1200 kVA; 01 (um) grupo gerador a diesel, com
potência unitária de 800 kVA; 01 (uma) cabine primária para média tensão, com transformador a seco, trifásico,
com potência de 1000 kVA; 01 (uma) cabine primária para média tensão, com transformador a óleo, trifásico, com
potência de 300 kVA; 01 (uma) câmara frigorífica com 3 (três) módulos; 04 (quatro) unidades condensadoras
fabricadas pela Danfoss, modelo HCZ-064, calor rejeitado de 14.725 kcal/h cada; 01 (uma) unidade condensa-
dora fabricada pela Danfoss, modelo HCZ-072, calor rejeitado de 17.354 kcal/h; 01 (uma) unidade condensadora
fabricada pela Danfoss, modelo HCZ-100, calor rejeitado de 8.062 kcal/h; 02 (dois) conjuntos rack compressor
4NES-14Y-CRII, com compressor Bitzer, capacidade de refrigeração unitária para 104.920 kcal/h cada; e  03
(três) empilhadeiras elétricas fabricado pela Combilift, com capacidade para 2 toneladas. Operações e Serviços
a que se Propõe: Os serviços a serem desenvolvidos pela Andreani Logística Ltda. são relacionados a seguir: (i)
prestação de serviços de transporte terrestre rodoviário, por frota própria e /ou de terceiros de: medicamentos,
insumos farmacêuticos, produtos e equipamentos de tecnologia para saúde, cosméticos, produtos de higiene
pessoal, perfume, alimentos, bebidas, suplementos e complementos nutricionais; (ii) prestação de serviços de
transporte terrestre rodoviário, por frota própria e/ou de terceiros de produtos de uso veterinários; (iii) prestação
de serviços de transporte terrestre rodoviário, por frota própria e/ou de terceiros de produtos eletrônicos; e quais-
quer tipos de mercadoria em geral; (iv) prestação de serviços de consultoria e logística, incluindo, mas não se
limitando a armazenagem em transito com os respectivos controles de estoque, controle de inventários, coorde-
nação logística de: (i) produtos eletroeletrônicos; e quaisquer tipos de mercadorias em geral; (ii) medicamentos,
insumos farmacêuticos, produtos e equipamentos de tecnologia para saúde, cosméticos, produtos e equipamen-
tos de tecnologia para saúde, cosméticos, produtos e equipamentos de tecnologia para saúde, cosméticos, pro-
dutos de higiene pessoal, perfumes e saneantes domissanitários; (iii) alimentos, bebidas, suplementos e comple-
mentos nutricionais; e (iv) material infectante, medicamentos e insumos controlados e inflamáveis; e (v) produtos
de uso veterinário; (v) intermediação de frete aéreo e marítimo; (vi) participação em outras sociedades, na qualida-
de de sócia e/ou acionista; (vii) guarda e conservação de mercadorias, e a emissão de títulos especiais que as
representem; (viii) armazém geral; (ix) locação de equipamentos para terceiros, tais como, racks, estantes,
empilhadeiras e coletores; (x) armazenagem de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos e equipamentos
de tecnologia para a saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes, alimentos, bebidas, suplementos e
complementos nutricionais; (xi) envasamento e empacotamento sob contrato; (xii) prestação de serviços de trans-
porte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal, interestadual, por frota própria e/ou de terceiros, de produtos
perigosos e inflamáveis; (xiii) assessoramento e provisão de software em matéria logística, consultoria, industriali-
zação por encomenda; e (xiv) fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros. Embu das Artes (SP), 13
de março de 2018. Andreani Logística Ltda. Elio Gustavo Simonelli - Administrador. JUCESP nº 185.484/18-9
em 18/04/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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)
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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. 

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)

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)

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.

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

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

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. 

PERF-COP CORTE E DOBRA DE METAIS LTDA-ME - Torna público que requereu à
SEMA a Licença Unificada Ambiental para serviço de corte e dobra de metais à Ave-
nida Papa João Paulo I, 212, Jardim das Nações, Guarulhos-SP, através do processo
administrativo nº 23891/2018.

Processo Digital nº: 1013163-94.2018.8.26.0100. Classe: Assunto: Outros Procedimentos de
Jurisdição Voluntária - Intimação / Notificação Requerente: Alexandre Venturini e outros
Requerido: Gisele Ingrid Silva e outro Edital de Notificação - Proc. 1013163-94.2018.8.26.0100. O
Dr. MARCELLO DO AMARAL PERINO, Juiz de direito da 42ª Vara Cível do Foro Central da
Capital/SP. Faz Saber a GISELE INGRID SILVA, CPF 350.510.568-65, e CAROLINE FERREIRA DA
SILVA, CPF 411.240.958-37, que lhes foi proposta NOTIFICAÇÃO JUDICIAL, por ALEXANDRE
VENTURINI, CAROLINA SCAGLIUSA SILVA, PAULO JOSÉ CARVALHO NUNES e PRISCILLA
YAMAMOTO RODRIGUES DE CAMARGO GODOY, pela qual manifestaram a renúncia dos
poderes que lhes foram outorgados, nos autos do Processo principal nº 0124623-50.2011.8.26.0100 e
respectivos Embargos à Execução nº 0203111-19.2011.8.26.0100, e na qual restou decidido que:
“Vistos.Ausente as hipóteses previstas no art. 728 do CPC, notifique-se, por edital, nos termos da
petição inicial. Providenciem os requerentes todo o necessário.Oportunamente, cumpra-se o disposto
no art. 729 do Código de Processo Civil.Int.”. Por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, o
qual serve apenas para materializar a renúncia aos poderes, não há necessidade de contestar o feito,
bem como, permanecerão os Requerentes com a representação das Notificadas pelos 10 dias
seguintes à publicação do edital, devendo as Notificadas, nesse período, constituir novo patrono. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade aos 20 de Março de 2018.                                                                                                   (21 e 24)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1019109-18.2016.8.26.0003

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini 
Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Samuel dos Santos Rodrigues- CPF. 343.878.598-65, brasileiro e ZÉLIA DE 
JESUS SILVA FIRMO, brasileira, RG 347275072, CPF 337.208.668-66, Avenida do Guaca, 772, CS 1, Lauzane Paulista, CEP 
02435-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Tb Serviços, Transportes, 
Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos S/A, com o seguinte objeto: Recebimento da quantia de R$ 10.168,71 (dez mil, 
cento e sessenta e oito reais e setenta e um centavos)-agosto/2016, referente a reparos e títulos de lucros cessantes diante do 
acidente no veículo de propriedade da autora (Chevrolet, modelo S10 LS DD4, 2014/2014,prata,placa FRO 1176 VW). Encon-
trando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo 
contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de abril de 2018.

Macerata Administração e Participações Ltda.
CNPJ/MF. 07.695.203/0001-99

Edital de Convocação
São convocados apenas e exclusivamente os senhores e senhoras sócios da
Macerata Administração e Participações Ltda. para se reunirem em Assmbleia no dia
09 de maio de 2018, em primeira convocação às 16:00 horas, e em segunda convoca-
ção às 17:00 horas, excepcionalmente no Escritório “2” localizado na Avenida Pedro
Blanco da Silva, nº 729, conjunto 22, Jardim Santa Adelaide, município de Jundiaí,
Estado de São Paulo, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Análise, discussão e votação das Contas da Diretoria, relativas aos anos calendário
de 2016/2017, acompanhados do Parecer do Conselho Fiscal; b) Eleição para os car-
gos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, para o biênio 2018/2019; c) Outros
assuntos de interesse da sociedade. Consoante disposto no artigo 1.074 da Lei
nº 10.406/2002, em primeira convocação a Assembleia será instalada com a presença
de, no mínimo, 3/4 (três quartos) do capital social, e, em segunda convocação, com
qualquer número. São Paulo (SP), 19 de abril de 2018. Joaquim Storani Neto (Diretor
Geral) - José Roberto Cazarin (Diretor Secretário).                            (21, 24 e 25)

6ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL – DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA PROCESSO Nº 
1000563-82.2016.8.26.0012 O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Homero Maion, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ausente 
NELSON BAPTISTA, que lhe foi proposta uma ação de Declaração de Ausência por parte de sua 
genitora Maria Cristina Baptista, alegando em síntese: "Que o referido sofria de distúrbio mental, 
iniciou um tratamento psiquiátrico, mas desapareceu da residência de seus pais em 24/10/1991, e 
nunca mais apareceu, presumindo que o mesmo esteja morto.". Não tendo bens a serem 
arrecadados, mas tão somente parte ideal do inventário de sua genitora ocorrido em 13/01/2016, mas  
sem notícia de abertura do referido inventário, foi nomeada curadora a autora Maria Cristina Baptista, 
na forma estabelecida em lei, e determinada a publicação deste EDITAL, anunciando a arrecadação e 
chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. Será o presente edital publicado durante 1 (um) 
ano, reproduzida de 2 (dois) em 2 (dois) meses, conforme artigo 745 do CPC e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de dezembro de 2017 

7ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Capital. EDITAL DE DECLARAÇÃO DE 
AUSÊNCIA DE PAULO JULIO VICENTE. PROCESSO Nº 1126677-30.2015.8.26.0100. A 
Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da Sétima Vara da Família e Sucessões do 
Foro Central da Capital. FAZ SABER a PAULO JULIO VICENTE brasileiro, solteiro, maior, filho 
de Jose Vicente e Noêmia Camargo Vicente, nascido aos 19/03/1969, que em sentença 
exarada em 23/02/2016, foi declarada sua ausência, tramite que se processa nesta vara e 
respectivo cartório, tendo em vista que o mesmo, se encontra em lugar incerto e desconhecido foi 
determinado a citação por edital, a fim de que o mesmo entre na posse de seus bens. No prazo 
de 10(dez) dias a contar após o decurso do prazo do presente edital se habilite, ou conteste sob 
pena de presumirem aceitos verdadeiros os fatos constantes das declarações. Estando em 
termos é expedido o presente edital, para que se produza os seus fins e efeitos de direito, é 
expedido o presente edital o qual será publicado na forma da Lei. 

Valdomiro Soares (*)
 

Quanto mais evoluímos, mais buscamos o sucesso e o reco-
nhecimento por nossos feitos e ideias. Porém, a empresa 
sueca Volvo pode afi rmar, com a consciência tranquila, que 

não pensa apenas em si mesma. Considerada uma das invenções 
mais importantes do setor automobilístico, o cinto de segurança 
de três-pontos foi criado por um engenheiro da Volvo. 

Em 1959, um homem visionário criou o produto que seria 
obrigatório para todas as outras montadoras e empresas automo-

A vida em vez do lucro
Em tempos de capitalismo, desenvolvimento e 
tecnologia é difícil pensar em uma empresa que não 
queira lucrar com suas invenções e patentes

bilísticas do mundo. Uma invenção patenteada digna de faturar 
milhões. Mas, devido à efi cácia do aparato e do número de vidas 
que poderiam ser salvas por ele, a empresa fez o inimaginável: 
desistiu da sua patente. Em tempos de competição de mercado, 
uma empresa cedeu seu maior bem em prol de salvar vidas.

Isso é uma demonstração de que dinheiro não é tudo. Se formos 
parar para pensar, quantas pessoas devem suas vidas por este 
simples invento? E patentear a sua invenção é muito importante, 
pois toda a propriedade intelectual merece o reconhecimento 
devido, seja ela a invenção da pasta de dente ou de um produto 
altamente tecnológico.

Patentear sua invenção é proteger o resultado do seu trabalho, 
afi nal, foram investidos nele muito tempo e dinheiro. A patente 
garante ao titular segurança, direitos e todos os lucros. Mas, 
quanto vale uma vida?

(*) - É presidente do Grupo Marpa – Marcas, Patentes e Gestão Tributária.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação - Conselho Deliberativo

Nos termos do Estatuto Social da Associação Portuguesa de Desportos e do regimento interno aplicável,
ficam os senhores membros do Conselho Deliberativo convocados para a Reunião Ordinária, a ser reali-
zada no Salão Nobre Sr. José F. Santiago Neto, localizado à Rua Comendador Nestor Pereira número 33,
Canindé, no dia 26 de abril de 2018, quinta-feira, com início às 19h30min, em primeira convocação, com
a maioria dos seus membros, ou, em segunda chamada, meia hora depois, com a presença mínima de
50 (cinquenta) conselheiros. Será observada a seguinte Ordem do Dia: • Leitura, discussão e a aprecia-
ção da ata da reunião anterior; • Dar posse a novos conselheiros efetivos; • Nomeação de comissão de
trabalho para renovação do Estatuto Social da Associação Portuguesa de Desportos. • Analise e aprova-
ção do relatório do COF relativo ao Balanço Patrimonial da Associação Portuguesa de Desportos. • To-
mar conhecimento da vida Administrativa da Associação, deliberar sobre pedidos de suplementação de
verbas, preços de título patrimoniais e de cadeiras cativas (art. 42 letra c do estatuto social); • Assuntos
diversos com manifestações permitidas mediante inscrição prévia (máximo de 10 conselheiros). • Aten-
ção : Nos termos estatutários, as ausências dos conselheiros deverão ser OBRIGATORIAMENTE
justificadas por escrito, inclusive por email (cofconselho@portuguesa.com.br).

São Paulo 18 de Abril de 2018
Antonio Sergio Pinto Ribeiro - Presidente do Conselho Deliberativo
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(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Especial

Ag. Senado/Especial Cidadania

A possibilidade de o país vir a facilitar o uso em larga escala 
de alguns tipos de revólveres, pistolas e armas de cano 
longo foi rejeitada por pelo menos quatro parlamentares: 

Renan Calheiros (PMDB-AL), Jorge Viana (PT-AC), Humberto 
Costa (PT-PE) e Lídice da Mata (PSB-BA).

O posicionamento contrário antecipa embate travado atualmen-
te na Câmara dos Deputados e que deve prosseguir no Senado 
em 2018, caso chegue à Casa um projeto que fl exibiliza as regras 
do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003). Os defenso-
res do PL 3.722/2012, do deputado Rogério Peninha Mendonça 
(PMDB-SC), alegam que o estatuto deixou a população indefesa 
contra bandidos armados.

Pronto para votação no Plenário da Câmara, o texto foi batizado 
também de estatuto, mas com o complemento “de Controle de 
Armas”. O projeto propõe que qualquer cidadão tenha o direito 
de comprar e portar armas de fogo, inclusive quem responde a 
processo por homicídio ou tráfi co de drogas. A proposta também 
reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para a compra.

Hoje as regras são mais rígidas, apesar de o estatuto não proibir 
a compra de armas por não membros das forças de segurança. 
Aliás, desde 2004, quando as regras entraram em vigor, mais de 
750 mil armas foram vendidas 
no Brasil, segundo dados do 
Exército. E pelo menos 190 
mil novos registros foram con-
cedidos para defesa pessoal, 
segundo o Mapa da Violência 
2016.

A publicação informa que as 
mortes por arma de fogo (ho-
micídios, acidentes, suicídios e 
ocorrências não esclarecidas) 
somaram 436,4 mil entre 2004 e 
2014. Se observado um período 
mais longo, entre 1980 e 2014, 
atingiram a marca de 967.851 
ocorrências, com amplo predo-
mínio dos homicídios (830.240), 
representando 85,5% do total. 
A trajetória dos assassinatos 
nesses 34 anos é ascendente. O 
aumento foi de 592%, enquanto 
o crescimento populacional não 
passou de 70%.

Já o Atlas da Violência 2017, 
publicado pelo Ipea em coope-
ração com o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, mostra que 
71,9% (41,8 mil) dos homicídios 
registrados oficialmente no 
Brasil em 2015 (59.080) foram cometidos com armas de fogo. Na 
Europa, esse índice é de 21%. No mundo, é de 40%, segundo a ONU.

Da sanção do estatuto até 2007, observou-se uma queda nas 
mortes em todo o país por esse tipo de dispositivo. Mas a partir da-
quele ano, os registros cresceram, sobretudo, no Norte e Nordeste. 
No Rio Grande do Norte o aumento foi 303% entre 2005 e 2015.

Estudos
De acordo com o Atlas da Violência, um grande número de 

estudos internacionais mostra que a proliferação das armas de 

Debate sobre o porte de armas revela 
falhas da política de segurança pública
Em debate sobre o quadro geral da segurança pública,  
senadores abriram espaço a um dos aspectos mais 
controversos da discussão sobre criminalidade e 
violência: a posse e o porte de armas de fogo por 
cidadãos comuns

Rifl es apreendidos: crise reacende o debate sobre o porte de armas.
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fogo faz aumentar o risco de 
homicídios, inclusive os femi-
nicídios, suicídios e acidentes 
fatais envolvendo crianças.

Para o economista Daniel 
Cerqueira, um dos estudiosos 
à frente da publicação, a cada 
1% de aumento da proliferação 
de armas de fogo, a taxa de ho-
micídios cresce em torno de 2% 
nas cidades, por três motivos. 
A maior disponibilidade leva à 
queda no preço de armas no 
mercado ilegal. Em segundo 
lugar, aumentam as chances 
de um indivíduo armado sofrer 
homicídio ao ser abordado por 
criminosos. Por último, muitas situações, como brigas de bar, 
terminam em morte porque o portador de uma arma de fogo 
“acaba perdendo a cabeça”.

O Atlas da Violência faz menção ao projeto no contexto dos 
estudos científi cos e de estatísticas desfavoráveis e aponta um 
caminho alternativo ao rearmamento: “Há a necessidade de se 
aprimorar o controle de armas no país”. E não apenas cumprindo 

a lei, mas melhorando os servi-
ços integrados de inteligência 
policial, de modo a restringir 
os canais que permitem que as 
armas entrem ilegalmente no 
país. Ao mesmo tempo, deve-se 
proceder à “apreensão e des-
truição das armas no mercado 
ilícito”.

Não é o que pensa um dos 
mais ardorosos apoiadores da 
revisão do estatuto, o deputado 
Alberto Fraga (DEM-DF):

— Em 2003, quase 60 mi-
lhões de cidadãos disseram 
não ao controle de venda de 
armas, mas o governo do PT, 
de forma ardilosa, apertou os 
requisitos para quem quiser 
ter uma — diz, referindo-se 
à regulamentação do estatuto 
publicada em 2003, durante o 
primeiro governo Lula.

Encarregado de conduzir 
as discussões que resultaram 
na materialização do estatuto 
quando ocupou o Ministério da 
Justiça, no segundo governo de 

Fernando Henrique Cardoso, o senador Renan Calheiros segue 
em outra linha:

— Todos os países do mundo onde houve controle de venda 
de armas tiveram redução no número de homicídios. A chance 
de uma pessoa que possua uma arma em casa ser morta em 
uma situação de assalto aumenta cinco vezes — disse, durante 
a sessão temática no Senado.

O senador afi rma que a discussão atual é fruto da constatação 
de que as políticas para a segurança pública falharam e da pre-
sunção de que existem soluções fáceis para o problema.

— O Estado falha e, ao falhar, passa a impressão de que todo 
mundo tem que se armar.

Contrário a essa visão, o senador Wilder Morais (PP-GO) apresen-
tou três projetos de lei: um deles convoca plebiscito sobre o porte 
e a posse de armas, outro autoriza a posse nas zonas rurais e um 
terceiro regulamenta o estatuto para adicionar essas alterações.

— É claro que o porte de armas será condicionado à conduta 
do cidadão. No entanto, não pode ser discricionário e arbitrário 
como vemos hoje. O estatuto foi implantado com a falsa promessa 
de reduzir a violência. Dez anos depois, é claro seu fraco desem-
penho perante os índices alarmantes de violência — diz Wilder.

Para o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato 
Sérgio de Lima, a revisão do estatuto tem forte conteúdo ideológico.

— Estão querendo cobrar do estatuto o que as políticas públi-
cas não fazem. O controle de armas é uma agenda civilizatória.

Ex-secretária nacional de Segurança Pública, a advogada Isa-
bel Guimarães chama a atenção para os movimentos cíclicos do 
processo legislativo.

— O Congresso Nacional funciona em ondas. Como estamos em 
uma crise de segurança pública, é normal que surjam propostas 
como essa. Mas as respostas costumam ser a produção de legislação 
de baixa efetividade. Enfraquecer ou renegar o estatuto é uma 
pauta permanente de quem acredita que os cidadãos poderiam 
se defender sozinhos.

A liberdade de autodefesa é o ponto de vista do senador Magno 
Malta (PR-ES).

— Se um bandido souber que um cidadão tem uma arma em 
casa, ele pode até entrar. Mas vai pensar dez vezes antes de en-
trar. Mas a senadora Lídice da Mata (PSB-BA) propõe um outro 
recorte para a campanha pela fl exibilização, ao classifi cá-la como 
parte dos “interesses da indústria de armas”:

— Estão aproveitando a brecha da crise na segurança pública 
para colocar o tema em pauta.

Contra essa estratégia, o senador Humberto Costa cobrou na 
sessão temática uma posição mais fi rme do governo, que tem 
no ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, um crítico 
do rearmamento.

— A quantidade de projetos para fl exibilizar o Estatuto do Desar-
mamento é enorme. É preciso que o governo também se envolva para 
impedir que a “bancada da bala” dê mais arma para quem quer que seja.

Para o senador Jorge Viana, tarefa útil para reforçar esse con-
traponto é olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos. No 
dia 24, o maior movimento contra armas da história do país reuniu 
centenas de milhares de pessoas em Washington e outras cidades.

— Eles sabem o que é isso. Lá, um jovem de 18 anos não pode 
comprar uma cerveja, mas pode comprar um AR-15 e matar seus 
colegas, como aconteceu recentemente na Flórida. Noventa tra-
gédias dessas foram registradas nos Estados Unidos, de 1982 para 
cá. E há uns malucos neste país que estão achando que armar o 
nosso povo é que vai ajudar a enfrentar a violência.

O instrutor de tiro Rodrigo Moreira afi rma que o 
aumento da violência faz crescer a procura

do clube para defesa pessoal.
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1. Contexto Operacional: O Círculo Social São Camilo é uma entidade civil de direito privado, filantró-
pica de fins não lucrativos e de assistência social, com sede e foro jurídico na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, criada em 14 de outubro de 1936, reconhecida como de Utilidade Pública Federal através
do Decreto 21 de fevereiro de 1962 e com registro no Conselho Nacional de Assistência Social, concedido
em 06/10/1938. Certificada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS confor-
me a portaria nº 158 de 13 de Novembro de 2013 com validade até 31/12/2014 e renovado de forma
tempestiva em 10/04/2017 junto ao Ministério da Educação por meio do processo 23000.053732/2016-73
e os termos desta declaração têm validade até a conclusão do processo 71000.125605/2014-64. A entidade
tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a pesquisa e a
extensão em padrões de elevada qualidade; II. Prestar assistência à saúde a quantos procurarem seus
serviços, sem distinção de qualquer natureza; III. Estender à comunidade as atividades educacionais, com
vistas à elevação do nível sócio-econômico-cultural; IV. Promover a educação e a saúde em todos os
níveis educacionais; V. Colaborar com entidades e órgãos públicos e privados nas atividades de formação
de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; VI. Promover a assistência social aos desamparados e
pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; VII. Promover
o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na área da educação e da saúde; VIII. Promover
a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitada a legislação em vigor; IX. Prestar serviços
de assistência à infância, através de creches, maternais e ambulatórios; X. Promover a formação humana,
cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com
instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços; XI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade
constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a) Declaração de conformidade (com rela-
ção às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orien-
tações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e às normas
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC n° 1.409/12 que
aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração: As
demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes
itens: - Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e
edificações do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de
apresentação: Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da
entidade. Todas as informações contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra
forma. 3. Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido
aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a)
Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as
normas contábeis exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contí-
nua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas das premissas
e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo
exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam
efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis estão incluídas nas seguintes notas
explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 6); e • Determinação das
provisões para contigências. O resultado das transações e informações quando da efetiva realização pode
divergir dessas estimativas. b) Ativos Circulantes e Não Circulantes: Caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo
com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no
valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As
contas a receber correspondem aos valores a receber de órgãos públicos por convênio pactuado faturado,
obedecendo o regime contábil de competência. Propriedade para investimento: Demonstrado pelo
valor de custo atribuído através de avaliação efetuada e registrado na data de abertura do exercício de 1º
de Janeiro de 2010. Os efeitos do custo atribuído aumentaram o valor da propriedade para investimento
tendo como contrapartida o patrimônio líquido na rúbrica de “Ajustes de avaliação patrimonial”. Ativo
Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstrado pelo valor do custo histórico de aquisi-
ção, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment)
acumuladas, quando necessária. A Admininistração da Entidade, optou por avaliar os terrenos e edificações
registrados no ativo imobilizado, pelo custo atribuído, na data de abertura do exercício de 1° de Janeiro de
2.010. Os efeitos do custo atribuído aumentaram o ativo imobilizado tendo como contrapartida o patrimônio
líquido na rúbrica de “Ajustes de avaliação patrimonial”. Depreciação: A depreciação é calculada sobre
o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida
no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. c) Passivos
Circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos
valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, varia-
ções monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. d) Provisões: Uma provisão
é reconhecida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de
um evento passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios
a empregados: A Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano
de assistência médica, vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio
Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits
apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Ajuste de
Exercícios Anteriores: Foi contabilizado visando resultar em melhor apresentação nas demonstrações
financeiras o valor de R$ 110.160,01 referente ao reconhecimento da receita de Propriedade para Inves-
timento. h) Receita: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de
competência. A receita operacional de subvenção oriunda de convênios firmados com orgão público, é
reconhecida no resultado proporcionalmente os gastos incorporados. i) Instrumentos financeiros: Ativos
financeiros não derivativos: A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em
que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo
por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das
partes das disposições contratuais do instrumento. A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não

Ativo                 2017                 2016
Ativo Circulante    1.303.256,74    1.036.120,65
Disponível       703.256,74       236.120,65
Caixa e equivalentes de caixa ( Nota 4 )       703.256,74       236.120,65

Valores a Receber       600.000,00       800.000,00
Contas a Receber       600.000,00       800.000,00

Ativo Não Circulante  53.625.513,05  53.740.760,34
Realizável a Longo Prazo  44.099.513,05  44.209.673,06
Depósitos e Cauções 922.546,40 922.546,40
Propriedade para Investimento ( Nota 5 )  43.176.966,65  43.287.126,66

Imobilizado    9.526.000,00    9.531.087,28
Imobilizado líquido ( Nota 6 )    9.526.000,00    9.531.087,28

Total do Ativo  54.928.769,79  54.776.880,99

Passivo                 2017                 2016
Passivo Circulante         40.379,60         62.209,60
Fornecedores 266,00 1.763,82
Obrigações Trabalhistas ( Nota 7 ) 32.432,30 51.977,03
Obrigações Sociais 7.426,80 8.468,75
Obrigações Fiscais 14,00 -
Outras Obrigações              240,50                       -

Passivo Não Circulante    9.213.009,28    8.233.335,18
Entidades Ligadas ( Nota 8 ) 4.165.433,63 3.510.118,07
Provisão para Contingência ( Nota 9 )    5.047.575,65    4.723.217,11

Patrimônio Líquido  45.675.380,91  46.481.336,21
Patrimônio Social 46.481.336,21 47.496.234,39
Ajuste de Exercícios Anteriores (110.160,01) (95.373,34)
Déficit do Exercício    (695.795,29)    (919.524,84)

Total do Passivo  54.928.769,79  54.776.880,99

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                 2017                 2016
Déficits do exercício (695.795,29) (919.524,84)
Ajuste de Exercício Anteriores (110.160,01) (95.373,34)
Depreciação 221,16 884,64
Valor residual do imobilizado baixado           4.866,12                       -

Déficit conciliado    (800.868,02) (1.014.013,54)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber 200.000,00 70.000,00
Depósitos e cauções - (922.546,40)
Propriedade para Investimento 110.160,01 95.373,34
Fornecedores (1.497,82) (28.164,57)
Obrigações trabalhistas (19.544,73) (19.245,70)
Obrigações sociais (1.041,95) (6.573,83)
Obrigações fiscais 14,00 -
Outras Obrigações 240,50 -
Provisão para Contingência       324.358,54      (96.500,00)

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais    (188.179,47) (1.921.670,70)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Empréstimos Tomados       655.315,56    1.501.161,46

Caixa líquido aplicado nas atividades de financimentos       655.315,56    1.501.161,46
Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa       467.136,09    (420.509,24)
Saldo final do exercício 703.256,74 236.120,65
Saldo inicial do exercício 236.120,65 656.629,89
Variação do Caixa       467.136,09    (420.509,24)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)

Patrimônio Deficit do Ajuste de Avaliação Ajuste de Exercícios
Descrição das Mutações                                                   .                 Social            Exercício                Patrimonial                   Anteriores                  Total
Saldo no Início do Exercício de 2016       6.745.807,88     (2.767.819,82)              45.100.684,20              (1.582.437,87)    47.496.234,39
Deficit levado ao Patrimônio Social (2.767.819,82) 2.767.819,82 - - -
Ajuste de exercícios anteriores levado ao Patrimônio (1.582.437,87) - - 1.582.437,87 -
Déficit do Exercício - (919.524,84) - - (919.524,84)
Ajuste de Avaliação Patrimonial levado ao Patrimônio 45.100.684,20 - (45.100.684,20) - -
Ajuste de exercícios anteriores                          -                           -                                   -                   (95.373,34)        (95.373,34)
Saldo em 31 de dezembro de 2016     47.496.234,39       (919.524,84)                                   -                   (95.373,34)    46.481.336,21
Deficit levado ao Patrimônio Social (919.524,84) 919.524,84 - - -
Ajuste de exercícios anteriores levado ao Patrimônio (95.373,34) - - 95.373,34 -
Déficit do Exercício - (695.795,29) - - (695.795,29)
Ajuste de exercícios anteriores                          -                           -                                   -                  (110.160,01)      (110.160,01)
Saldo em 31 de dezembro de 2017     46.481.336,21        (695.795,29)                                   -                  (110.160,01)    45.675.380,91

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais) Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)

derivativos: caixa e equivalentes de caixa e contas a receber. Passivos financeiros não derivativos:
Todos os passivos financeiros não derivativos da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de
negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um
passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. Os ativos
e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando,
e somente quando, tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em ou de
realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                 2017                 2016
Caixas e Bancos 138.486,41 16.096,46
Poupança e CDB       564.770,33       220.024,19
Total 703.256,74 236.120,65
5. Propriedade para Investimento: Os ativos classificados como propriedade para investimento, correspon-
dem a terrenos de propriedade da entidade mantidos para venda. Estão registrados pelo montante de
R$ 43.176.966,65 pelo valor de custo atribuído (R$ 43.287.126,66 em 2016).
6. Imobilizado: (a) Composição 2017              2016
Bens           Custo Depreciação        Líquido        Líquido
Terrenos 9.526.000,00 - 9.526.000,00 9.526.000,00
Edificações - - - -
Móveis, Utensílios e Instalações 5.087,28 (5.087,28) - 5.087,28
Outras Imobilizações                     -                      -                     -                     -
Total 9.531.087,28 (5.087,28) 9.526.000,00 9.531.087,28
b) Movimentação do custo 31 de dezembro de 2016

              2016 2017
Bens            Saldo         Adições          Baixas            Saldo
Terrenos 9.526.000,00 - - 9.526.000,00
Edificações - - - -
Móveis, Utensílios e Instalações 5.087,28 (221,16) (4.866,12) -
Outras Imobilizações - - - -
Depreciação acumulada                     -                      -                     -                     -
Total 9.531.087,28 (221,16) (4.866,12) 9.526.000,00
c) Taxas de Depreciação: As taxas anuais de depreciação praticadas são: Edifícios - 4%; e Móveis, Utensilios
e Instalações - 10%.
7. Obrigações Trabalhistas                 2017                 2016
Provisões de Férias 18.282,50 39.862,36
Salários a Pagar         14.149,80         12.114,67
Total 32.432,30 51.977,03
8. Entidades Ligadas
Entidade                 2017                 2016
União Social Camiliana - Mantenedora - 99.165,08
Sociedade Beneficente São Camilo    4.165.433,63    3.410.952,99
Total 4.165.433,63 3.510.118,07
Referem-se a operações para cobrir os déficits de caixa. Esses recursos são recebidos através da modalidade
de empréstimos. 9. Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais para determinar
propriedade de alguns lotes localizados em Itanhaem. Administração baseada na opinião de seus assessores
jurídicos, constituiu o saldo no valor de R$ 5.047.575,65 em 2017 (R$ 4.723.217,11 em 2016). 10. Instrumentos
Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguinte forma:
Ativos                 2017                 2016
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 703.256,74 236.120,65
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber       600.000,00       800.000,00
Total 1.303.256,74 1.036.120,65
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 266,00 1.763,82
Entidades Ligadas    4.165.433,63    3.510.118,07
Total 4.165.699,63 3.511.881,89
O principal risco financeiro considerado pela Administração da Entidade é o risco de liquidez. Risco de liquidez:
É o risco em que a Entidade possa eventualmente encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo
financeiro. A Entidade trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo a cumprir suas
obrigações nos prazos acordados. A seguir são apresentados os valores dos ativos e passivos financeiros em
31 de dezembro de 2017:
Ativos Valor contábil       Até 1 ano
Caixa e equivalentes de caixa 703.256,74 703.256,74
Contas a receber 600.000,00 240.000,00
Passivos
Fornecedores 266,00 266,00
Entidades Ligadas      4.165.433,63                        -
Posição líquida (2.862.442,89) 942.990,74
11. Obrigações da Área Social para Fins de CEBAS: Conforme determinação da Lei 12.101/09, a Entidade
foi certificada pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, conforme portaria nº 1308 publicada
D.O.U em 27 de novembro de 2012, teve sua validade alterada para 01/01/2010 a 31/12/2014, conforme Portaria
SNAS/MDS nº 158/2013, publicada no DOU de 14/11/2013. Protocolou tempestivamente o requerimento de
renovação da certificação de entidade beneficente de assistência social, em 19/11/2014, conforme processo nº
71000.125605/2014-64 que foi reencaminhado ao Ministério da Educação no dia 19/12/2016 e está certificada de
forma tempestiva até a conclusão da análise por meio do processo 23000.053732/2016-73. A Entidade desen-
volve serviços na área de Assistência Social, conforme a Resolução 109/CNAS/2009 que determina a Tipificação
dos Serviços Socioassistenciais : Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo - CEDESP que atende ado-
lescentes e Adultos na faixa etária de 15 a 59 anos, em situação de vulnerabilidade social atendendo 160 jovens
por mês. Propicia o desenvolvimento da autonomia, do protagonismo social e formação cidadã e ainda contribui

para o reconhecimento do trabalho e formação profissional o serviço atende os seus usuários em três períodos:
manhã, tarde e noite. Em atendimento a lei 12.101/09, as fontes de recursos para cumprimento dos objetos
sociais, é através de convênio com Entidade Pública (PMSP) no montante de R$ 718.246,44. 12. Gratuidades
e Isenção Usufruída: Base de cálculo para aplicação das gratuidades, como demonstrado abaixo:

                2017                 2016
( = ) Receita Operacional Bruta de Convênio com Entidade Pública (PMSP) 718.246,44 770.654,55
( + ) Receitas Financeiras / Outras         89.962,90       205.353,23
( = ) Base de Cálculo para Concessão de Gratuidades 808.209,34 976.007,78
Os valores aplicados em gratuidade são os seguintes:

                2017                2016
Base de Cálculo para Concessão de Gratuidades 808.209,34 976.007,78
Programas de Assistência Social
Custo com Pessoal Próprio 472.285,87 556.648,82
Custo com Serviço de Terceiros 50.997,73 112.631,90
Materiais e Componentes 5.421,63 24.261,17
Outros Custos       209.563,67       267.197,23
Total Aplicado em Gratuidade 738.268,90 960.739,12
O benefício usufruído pela entidade em função do gozo de sua imunidade são os seguintes:

                2017                 2016
Cota Patronal - INSS       105.743,53       116.172,44
Total dos benefícios usufruídos 105.743,53 116.172,44
13. Serviços Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a 2002 (R1) - Entidade sem
Finalidades de Lucro item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do
voluntariado o montante de R$ 20.626,12, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo
e talento uma importante participação em várias ações realizadas pela Entidade (R$ 13.363,64 em 2016).
14. Outros Custos                 2017                 2016
Gêneros Alimenticios / Lanches e Refeições 155.487,39 171.054,36
Manutenção predial 15.481,48 44.817,39
Material de Limpeza 9.140,05 5.927,71
Telefone 4.211,11 4.613,85
Material de Escritório 10.087,04 24.410,88
Gás 4.445,00 4.323,40
Conduções 1.584,40 1.294,30
Outras Custos           9.127,20         10.755,34
Total 209.563,67 267.197,23
15. Despesas Gerais                 2017                 2016
Serviços de Terceiros - PJ 181.433,44 467.213,52
Conduções 41,20 174,80
Gêneros Alimenticios / Lanches e Refeições - 1.625,84
Telefones - 52,81
Outras           2.807,30           2.282,62
Total 184.281,94 471.349,59
16. (Despesas) Receitas Financeiras Líquidas
Despesas Financeiras                 2017                 2016
Juros Passivos (155.317,64) (240.666,46)
Demais Despesas        (1.132,76)        (3.980,79)
Total (156.450,40) (244.647,25)
Receitas Financeiras                 2017                 2016
Juros Ativos 7.472,02 137.013,16
Rendimentos s/ Aplicações         61.864,76         54.976,43
Total 69.336,78 191.989,59
Total (87.113,62) (52.657,66)
17. Coberturas e Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são
suficientes para cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 18. Aplicação de Recursos: Os recursos da Entidade
foram aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados
pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2017 e 2016.

Antonio Mendes Freitas
Presidente

CírCírCírCírCírculo Social São Camiloculo Social São Camiloculo Social São Camiloculo Social São Camiloculo Social São Camilo
CNPJ nº 60.944.998/0001-04

                2017                 2016
(+) Receita Operacional Bruta       738.872,56       784.018,19
Convênio com Entidade Pública (PMSP) ( Nota 11) 718.246,44 770.654,55
Serviço Voluntário ( Nota 13)         20.626,12         13.363,64

(+) Isenção Usufruída                       -                       -
Custo da Isenção Usufruída ( Nota 12) (105.743,53) (116.172,44)
Isenção Usufruída ( Nota 12)       105.743,53       116.172,44

(-) Custo (Gratuidade)    (738.268,90)    (960.739,12)
Custo com Pessoal Próprio (472.285,87) (556.648,82)
Custo com Serviço de Terceiros (50.997,73) (112.631,90)
Materiais e Componentes (5.421,63) (24.261,17)
Outros Custos ( Nota 14)    (209.563,67)    (267.197,23)

(=) Superávit Bruto              603,66    (176.720,93)
(-) Despesas Operacionais    (569.334,70)    (545.245,17)
Despesas com Pessoal - (37.085,18)
Impostos e Taxas (11.046,59) (22.562,12)
Serviço Voluntário ( Nota 13) (20.626,12) (13.363,64)
Despesas Gerais ( Nota 15) (184.281,94) (471.349,59)
Depreciações (221,16) (884,64)
Despesa com Contingência    (353.158,89)                       -

(+/- ) Outras (Despesas) Receitas      (35.084,51)    (144.901,08)
Outras Receitas 34.915,49 55.098,92
Outras Despesas      (70.000,00)    (200.000,00)

(=) Resultado Antes das Receitas
  e Despesas Financeiras    (603.815,55)    (866.867,18)
(Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas ( Nota 16) (87.113,62) (52.657,66)
Resultado de Alienações do Imobilizado        (4.866,12)                       -

(=) Defícit do Exercício    (695.795,29)    (919.524,84)

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos administradores
Circulo Social São Camilo
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do Circulo Social São Camilo, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira do Circulo Social São Camilo, em 31 de dezembro de 2017, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independen-
tes em relação ao Circulo Social São Camilo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos: Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela deter-

minou 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 administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade 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 Entidade ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
governança Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 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 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, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles

internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 16 de março de 2018.
GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1. Os membros do Conselho Fiscal do Círculo Social São Camilo, no exercício de suas funções legais
e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as
Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício
bem como a sua destinação, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo

de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis
relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017.
2. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações contábeis da empresa Galloro & Associados Auditores Independente S/C, o Conselho Fiscal
opina que o balanço geral está exato.

São Paulo, 12 de abril de 2.018.
Titulares Suplentes
Anísio Baldessin Adailton Mendes da Silva
Justino Scatolin Francisco Gomes da Silva
Maurício Gris Paulo Aniceto Rodrigues

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9

A Proteste, associação dos consumidores, avaliou 37 
cartões e constatou que eles não são tão vantajosos 
quanto aparentam. Por trás das facilidades, a asso-

ciação encontrou juros extremamente altos. Os juros dos 
cartões das redes Riachuelo e Sonda foram considerados os 
maiores: 875,25% ao ano. 

Há como driblar estas taxas, mas é preciso entender como 
este sistema funciona em primeiro lugar. Cartões como os 
da C&A e Renner podem ser usados tanto nas lojas próprias 
(nesse caso, private label) quanto em outros estabelecimen-
tos (são os híbridos). Entretanto, isso não quer dizer que a 
transação seja feita apenas entre o lojista e o consumidor. 
Nessa relação, existem ainda as financeiras, responsáveis 
pela liberação do crédito usado para refinanciar a fatura, 
como prevê a legislação.

A anuidade dos cartões também foi um fator avaliado pela 
Proteste. Para este aspecto, as instituições, na maioria das 
vezes, prometem não cobrar dos consumidores, porém, em 
análises mais profundas a entidade constatou que não é bem 

assim. Os únicos cartões avaliados que realmente não possuem 
anuidade, por exemplo, são os da Riachuelo, Renner (ambos 
para os cartões que só permitem comprar na própria loja), 
Petrobras e Saraiva (estes são cobranded). 

Geralmente a taxa de anuidade é cobrada dos consumi-
dores conforme seu uso. Por exemplo, o “Meu Cartão”, da 
Renner, cobra R$ 118, com esse cartão, também é possível 
comprar em outras lojas. O Shell, operado pelo Santander, 
tem anuidade isenta só nos três primeiros meses, depois o 
valor é alterado de acordo com o gasto efetuado nas faturas. 
A estas informações o consumidor deve estar atento.

Tipos de cartões:

 • Private Label - Cartões de marca própria que servem 
para comprar na loja que os fornecem. São atraentes 
pela “ausência” de custos, facilidade em adquiri-los e 
possibilidade de adiar o pagamento em até 40 dias, em 
média;

 • Híbrido – São cartões de marca própria que também têm 

a função crédito. Com ele, é possível comprar tanto na 
loja que o forneceu quanto nas redes que aceitam a sua 
bandeira (Visa e Mastercard), com limites diferenciados;

 • Co-branded –  São cartões emitidos por uma instituição 
financeira em parceria com um estabelecimento comercial 
(postos, supermercados, etc.). O objetivo é fidelizar os 
clientes, oferecendo diversas vantagens.

Concluindo, nos cartões clientes os consumidores devem 
aproveitar as partes boas, tal como os descontos e alertas 
para promoções específicas. 

Também é recomendável evitar pagar anuidades ou asse-
gurar que o uso que fazem compensa o custo e, finalmente, 
evitar a todo custo utilizar o crédito desses cartões, espe-
cialmente os mais caros. 

A Proteste continua a criticar a falta de intervenção do poder 
legislativo e de supervisão nestas taxas de juro e defende a 
criação de um máximo para este tipo de crédito. Para mais 
informações (www.proteste.org.br).

Juros de cartões de loja podem 
chegar em até 875% ao ano

Os cartões de marcas próprias, também conhecidos como private label, são cada vez mais populares entre os 
consumidores, porém, os juros podem ser abusivos. 
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Patrimônio Superávit do Ajuste Exercícios Ajuste de Avaliação
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                   Anteriores                          Patrimonial                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2016                   71.755.647,21                10.453.513,06                        56.110,89                          21.419.449,01      103.684.720,17
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social 10.453.513,06 (10.453.513,06) - - -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social 56.110,89 - (56.110,89) - -
Realização do Ajuste de Avaliação Patrimônial 21.419.449,01 - - (21.419.449,01) -
Superávit do Exercício                                        -                15.121.730,90                                      -                                               -        15.121.730,90
Saldo em 31 de dezembro de 2016                 103.684.720,17                15.121.730,90                                      -                                               -      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social 15.121.730,90 (15.121.730,90) - - -
Superávit do Exercício                                        -                26.636.907,60                                      -                                               -        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                118.806.451,07                26.636.907,60                                      -                                               -      145.443.358,67

                  2017                   2016
(+) Receita Operacional Bruta  188.064.173,93  183.232.627,20
Cursos 182.874.168,72 177.143.795,65
Taxas e Inscrições 2.628.461,59 2.346.831,87
Patrocínios, Anúncios e Eventos 1.350,00 1.200.900,00
Convênio com Entidade Pública (PMSP) ( Nota 21 ) 2.539.567,50 2.527.736,04
Serviço Voluntário ( Nota 14 )           20.626,12           13.363,64

(-) Dedução da Receita Bruta (24.398.909,66) (24.788.584,26)
( - ) Devoluções / Cancelamento de Parcelas (2.390.986,83) (3.753.807,48)
( - ) Bolsas de Estudos (Custo) ( Nota 13 ) (22.007.922,83) (20.733.144,55)
( - ) Bolsas de Estudos (Institucional)                          -      (301.632,23)

(=) Receita Operacional Líquida  163.665.264,27  158.444.042,94
(=) Isenção Usufruída - -
Custo da Isenção Usufruída ( Nota 12 ) (19.260.673,31) (19.471.276,39)
Isenção Usufruída ( Nota 12 )    19.260.673,31    19.471.276,39

(-) Custos Programas e Serviços de Assistência Social                          -   (1.650.753,17)
Custo Programas e Serviços de Assistência Social                          -   (1.650.753,17)

(-) Custos dos Serviços Prestados (76.262.853,75) (78.496.398,94)
Pessoal Próprio (67.040.904,35) (67.783.310,37)
Serviços de Terceiros (7.035.577,82) (7.617.857,57)
Materiais e Componentes (643.427,22) (860.189,73)
Despesas Gerais ( Nota 15 )   (1.542.944,36)   (2.235.041,27)

(-) Despesas Operacionais (56.980.842,84) (62.695.084,76)
Despesas com Pessoal (29.055.961,12) (27.656.143,48)
Despesa com Contingência - (6.349.727,62)
Depreciações (5.105.812,60) (5.346.971,02)
Despesas Gerais ( Nota 16 ) (22.269.278,03) (23.016.274,86)
Impostos e Taxas (529.164,97) (312.604,14)
Serviço Voluntário ( Nota 14 )        (20.626,12)        (13.363,64)

(+/-) Outras (Despesas) Receitas         276.247,15      5.150.243,59
Resultado de Alienações do Imobilizado ( Nota 20 ) (1.335.799,03) 83.572,43
Outras Receitas      1.612.046,18      5.066.671,16

(=) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras    30.697.814,83    20.752.049,66
(Despesas)/Receitas Financeiras Líquidas ( Nota 19 )   (4.060.907,23)   (5.630.318,76)

(=) Superávit do Exercício    26.636.907,60    15.121.730,90

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)

Ativo                  2017                  2016
Ativo Circulante 101.674.575,55   72.979.425,92
Disponível   60.881.948,83   35.144.555,23
Caixa e equivalentes de caixa ( Nota 4 )   60.881.948,83   35.144.555,23

Valores a Receber   40.792.626,72   37.834.870,69
Contas a Receber ( Nota 5 ) 35.474.932,38 33.871.828,31
Adiantamentos 1.591.966,94 1.251.805,42
Impostos a Recuperar 3.030,53 10.417,89
Estoques 237.345,86 255.706,29
Despesas Antecipadas ( Nota 6 )     3.485.351,01     2.445.112,78

Ativo Não Circulante   69.355.046,74   70.467.628,27
Valores a Receber        537.345,88        859.545,48
Contas a Receber ( Nota 5 ) 23.908,48 -
Depósitos e Cauções 513.437,40 760.380,40
Entidades Ligadas ( Nota 7 )                         -          99.165,08

Realizável a Longo Prazo     6.427.577,02                        -
Propriedade para Investimento     6.427.577,02                         -

Imobilizado   62.134.569,33   69.350.509,56
Imobilizado líquido ( Nota 8 )   62.134.569,33   68.913.287,50

Intangível        255.554,51        257.573,23
Intangível líquido        255.554,51        257.573,23

Total do Ativo 171.029.622,29 143.447.054,19

Passivo                  2017                  2016
Passivo Circulante   17.493.966,40   16.131.749,99
Fornecedores 2.397.604,78 1.919.430,94
Obrigações Trabalhistas ( Nota 9 ) 9.612.602,52 8.950.671,50
Obrigações Sociais ( Nota 9 ) 2.832.371,91 2.697.282,48
Obrigações Fiscais 74.948,59 78.343,50
Outras Obrigações 153.708,12 217.565,38
Empréstimos ( Nota 10 ) - 429.517,80
Receita Antecipada de Cursos ( Nota 17 )     2.422.730,48     1.838.938,39

Passivo Não Circulante     8.092.297,22     8.508.853,13
Empréstimos ( Nota 10 ) - 214.759,06
Provisão para Contingência ( Nota 18 )     8.092.297,22     8.294.094,07

Patrimônio Líquido 145.443.358,67 118.806.451,07
Patrimônio Social 118.806.451,07 103.684.720,17
Superávit do Exercício 26.636.907,60 15.121.730,90

Total do Passivo 171.029.622,29 143.447.054,19

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais) Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016. Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)6. Despesas Antecipadas                   2017                   2016

Seguros Diversos 42.224,76 18.714,70
Despesas com vestibulares      3.443.126,25      2.426.398,08
Total 3.485.351,01 2.445.112,78
7. Entidades Ligadas: Corresponde a empréstimo efetuado entre correspondem a empréstimos através de
mutuo com Entidades Ligadas, cujo valor é atualizado monetariamente pelos índices oficiais da caderneta de
poupança. Em 2016 corresponde a empréstimos efetuado ao Círculo Social São Camilo no valor de R$ 99.165,08.
8. Imobilizado: (a) Composição 2017                   2016
Imobilizado               Custo    Depreciação           Líquido            Líquido
Terrenos 20.723.000,00 - 20.723.000,00 20.723.000,00
Edificações 60.384.467,20 (35.768.728,75) 24.615.738,45 30.943.709,92
Benfeitorias e Reformas 14.442.278,81 (7.616.358,56) 6.825.920,25 7.100.686,36
Instalações 1.440.265,73 (794.060,02) 646.205,71 811.948,00
Informática 6.359.266,55 (5.292.632,51) 1.066.634,04 1.000.484,35
Móveis e Maquinas 17.008.884,07 (13.550.356,95) 3.458.527,12 3.898.953,93
Equipamentos de Laboratórios 6.577.349,64 (4.279.376,47) 2.297.973,17 1.910.652,51
Biblioteca 8.136.296,91 (7.463.698,50) 672.598,41 896.508,76
Veículos 985.417,55 (408.966,70) 576.450,85 232.533,22
Imobilizado em Andamento      1.251.521,33                         -    1.251.521,33      1.832.032,51
Total 137.308.747,79 (75.174.178,46) 62.134.569,33 69.350.509,56
b) Movimentação do custo 31 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2017:

                  2016 2017
Imobilizado                Custo           Adições                Baixas               Custo
Terrenos 20.723.000,00 - - 20.723.000,00
Edificações 66.104.236,35 998.230,85 (6.718.000,00) 60.384.467,20
Benfeitorias e Reformas 14.383.447,68 1.782.723,57 (1.723.892,44) 14.442.278,81
Instalações 1.594.497,34 220.111,27 (374.342,88) 1.440.265,73
Informática 6.631.253,53 1.276.085,14 (1.548.072,12) 6.359.266,55
Móveis e Maquinas 18.116.569,06 1.297.530,23 (2.405.215,22) 17.008.884,07
Equipamentos de Laboratórios 6.132.592,47 736.675,42 (291.918,25) 6.577.349,64
Biblioteca 8.453.432,53 165.050,66 (482.186,28) 8.136.296,91
Veículos 618.870,54 496.240,35 (129.693,34) 985.417,55
Imobilizado em Andamento      1.832.032,51      2.442.787,84   (3.023.299,02)      1.251.521,33
Total 144.589.932,01 9.415.435,33 (16.696.619,55) 137.308.747,79
c) Movimentação da depreciação - 31 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2017:

                  2016 2017
Imobilizado     Depreciação            Adições              Baixas     Depreciação
Edificações (35.160.526,43) (2.396.098,82) 1.787.896,50 (35.768.728,75)
Benfeitorias e Reformas (7.282.761,32) (571.313,45) 237.716,21 (7.616.358,56)
Instalações (782.549,34) (97.816,15) 86.305,47 (794.060,02)
Informática (5.630.769,18) (960.052,88) 1.298.189,55 (5.292.632,51)
Móveis e Maquinas (14.217.615,13) (1.138.461,53) 1.805.719,71 (13.550.356,95)
Equipamentos de Laboratórios (4.221.939,96) (340.489,11) 283.052,60 (4.279.376,47)
Biblioteca (7.556.923,77) (386.089,64) 479.314,91 (7.463.698,50)
Veículos      (386.337,32)      (113.471,72)         90.842,34      (408.966,70)
Total (75.239.422,45) (6.003.793,30) 6.069.037,29 (75.174.178,46)
d) Taxas anuais de depreciação praticadas: Edifícações - 4%; Veiculos - 20%; Informática - 20%;
Outras Imobilizações - 10%; Moveis, utensílios e Instalações - 10%; Equipamentos de laboratórios - 10%;
Biblioteca - 10%.
9. Obrigações Trabalhistas e Sociais: As obrigações trabalhistas estão compostas da seguinte forma:

                  2017                   2016
Provisões de Férias 5.978.524,19 5.180.067,34
Salários a Pagar 3.536.639,52 3.521.523,08
Demais Contas           97.438,81         249.081,08
Total 9.612.602,52 8.950.671,50
As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

                  2017                   2016
FGTS 624.433,64 615.310,16
INSS 455.545,85 437.893,21
IRRF 1.628.083,49 1.506.839,29
Outras         124.308,93         137.239,82
Total 2.832.371,91 2.697.282,48
10. Empréstimos                   2017                   2016
Empréstimos                          -         429.517,80
Total - 429.517,80
Parcela a amortizar a curto prazo                          -      (429.517,80)
Passivo não circulante - -
11. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da
seguinte forma:
Ativos                   2017                   2016
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa 60.881.948,83 35.144.555,23
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber de clientes    35.498.840,86    33.871.828,31
Total 96.380.789,69 69.016.383,54
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores 2.397.604,78 1.919.430,94
Empréstimos                         -         429.517,80
Total 2.397.604,78 2.348.948,74
A seguir são apresentadas os valores dos ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2017:
Ativos  Valor contábil         Até 1 ano
Caixa e equivalentes de caixa 60.881.948,83 60.881.948,83
Contas a receber de clientes 35.498.840,86 35.498.840,86
Passivos
Fornecedores   (2.397.604,78)   (2.397.604,78)
Posição líquida    93.983.184,91    93.983.184,91
12. INSS Cota Patronal: A União Social Camiliana é certificada pelo CEBAS - Certificação de
Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria do MEC nº
1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 conforme o processo nº 23000.011111/2012-99 e também con-
forme o processo nº 23000.013055/2015-70 em 20/10/2015, os quais encontram-se em análise.
Conforme os termos da declaração do processo nº 23000.047312/2016-58, têm validade até a con-
clusão do processo nº 2000.011111/2012-99. O valor da cota patronal do exercício de 2017, corresponde
a R$ 19.260.673,31 (2016 - R$ 19.471.276,39). 13. Gratuidades: Em 15 de outubro de 2.013 foi
publicada a Lei nº 12.868 que entre outros alterou a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009, estabe-
lecendo outros critérios para determinação da base de cálculo para aplicação das gratuidades. As
principais alterações correspondem à concessão ou renovação da certificação, a entidade de educa-
ção que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica e superior regular e presencial
e que deverá; demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de
Educação; atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avaliação condu-
zidos pelo Ministério da Educação; e conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de uma
bolsa de estudo integral para cada cinco alunos pagantes, excluído da base de cálculo os alunos
inadimplente por mais de 90 dias. Para o cumprimento da proporção determinada, a entidade poderá
oferecer bolsas de estudo parciais, observadas as seguintes condições: - Segregar a mensuração
das gratuidades entre ensino superior e educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma)
bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes ou; - Educação básica: (ii) conceder 1
(uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes, e bolsas parciais de 50%, para
alcance do número mínimo necessário. - Educação superior para entidades que aderiam ao Prouni:
a entidade que aderiu ao PROUNI com a proporção de 1/9, devem conceder 1 (uma) bolsa de estudo
integral para cada 9 (nove) alunos pagantes, seguir na forma do caput do art. 11 da Lei nº 11.096 de
13 de janeiro de 2005, excepcionalmente poderão complementar a proporção de 1/5 com bolsas
próprias de 50%, desde que atendam ao perfil sócio econômico, dentro da Lei 12.101/2009. Mensu-
ração com base no número de alunos bolsistas

Educação Superior Educação básica
Concessão de bolsas                            2017                       2017
Total de Alunos matriculados ....................................................... 9.532 1.571
Total de Alunos Bolsa Integral....................................................... 1.444 402
Total de Alunos pagantes .............................................................. 8.088 1.169
Total de Alunos Bolsa Parcial 50%............................................... 486 118
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/5.................................. SIM SIM
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/9.................................. SIM SIM
O valor correspondente a Bolsas de Estudo no exercício de 2017 é de R$ 22.007.922,83 (2016 - R$ 20.733.144,55).
14. Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) - Entidade
sem Finalidades de Lucro item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não
remunerado do voluntariado o montante de R$ 20.626,12, que é composto essencialmente por pessoas
que dedicam o seu tempo e talento uma importante participação em várias ações realizadas pela
Entidade (R$ 13.363,64 em 2016).

15. Despesas Gerais                   2017                   2016
Despesas com Vestibular 453.076,84 492.060,00
Material de Consumo 294.085,63 426.452,44
Conduções 87.553,95 100.207,52
Propaganda e Publicidade - 5.805,90
Viagens e Estadia 106.739,26 122.182,11
Gêneros Alimentícios 7.405,75 353.571,33
Lanches e Refeições 6.774,22 33.855,79
Assinaturas Jornais e Revistas 103.977,26 106.714,38
Energia Elétrica 23.020,29 47.428,36
Seguros 76.110,71 98.584,34
Locações 111.418,83 154.150,38
Manutenção 151.674,21 159.088,11
Telefone 1.742,62 13.112,68
Gás 7.775,79 15.209,46
Água - 3.224,40
Correios e Telégrafos 63.502,40 49.899,18
Fretes e Carretos 3.125,56 7.181,39
Certificados 16.000,00 25.069,89
Despesas veiculos - 105,00
Demais contas           28.961,04           21.138,61
Total 1.542.944,36 2.235.041,27
16. Despesas Gerais Administrativas                   2017                   2016
Serviços de Terceiros - PJ 5.206.721,80 6.578.057,87
Serviços de Terceiros – PF 266.872,84 305.595,03
Locações 5.102.688,50 5.178.552,90
Energia Elétrica 2.015.400,41 2.251.572,71
Material de Consumo 714.843,82 1.307.969,25
Propaganda e Publicidade 2.138.136,28 1.654.256,09
Telefone 291.377,41 434.352,80
Água 766.393,57 803.559,27
Gás 21.072,86 23.769,38
Viagens e Estadias 188.328,97 164.130,05
Manutenção Predial 842.588,20 1.010.458,53
Demais contas 41.007,16 373.422,18
Material de Escritório 193.748,84 236.385,72
Correios e Telegrafos 94.396,76 88.478,19
Material de Limpeza 260.781,93 287.378,80
Conduções 120.673,28 119.932,00
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 3.308.053,72 1.509.828,57
Despesas c/ Veículos 55.468,75 92.209,18
Lanches e Refeições 268.098,72 258.688,70
Seguros 88.871,75 67.906,55
Utensílios Diversos 82.823,93 92.609,12
Condomínio 195.855,60 170.563,76
Assinaturas Jornais/Revistas             5.072,93             6.598,21
Total 22.269.278,03 23.016.274,86
17. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convêni-
os, cujos valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio
a Projetos Acadêmicos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos
Acadêmicos no interesse de suas atividades educacionais. No Exercício de 2017 o valor corresponde
à R$ 2.422.730,48 (2016 - R$ 1.838.938,39). 18. Provisão para Contingência: A entidade é parte em
ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decor-
rentes do curso normal das operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis
e outros assuntos. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise
das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base na expectativa anterior
referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão considerado suficiente no ano de 2017 o
valor de R$ 8.092.297,22 (2016 - R$ 8.294.094,07).
19. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas
Despesas Financeiras                   2017                   2016
Juros Passivos (50.045,98) (525.822,26)
Descontos Concedidos (11.748.640,89) (11.161.057,67)
Demais Despesas      (532.700,47)      (522.550,50)
Total (12.331.387,34) (12.209.430,43)
Receitas Financeiras
Juros Ativos 3.418.931,20 2.112.277,56
Rendimentos s/ Aplicações 4.334.421,97 4.277.423,58
Descontos Obtidos 516.773,94 188.831,18
Outras                353,00                579,35
Total 8.270.480,11 6.579.111,67
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas (4.060.907,23) (5.630.318,76)
20. Outras (Despesas) Receitas: Em 2017 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo
valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. Em 2016 o valor total do ganho foi de R$ 83.572,43.
21. Para Fins de Certificado Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área
Educacional: A União Social Camiliana desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo
nos níveis de ensino que compreende a educação básica ao ensino superior com a adesão ao
Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão de Bolsas  de Estudo
Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos em
situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 e o
Decreto 8.242/2014 sempre respeitando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas
Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares de divulgação de Editais, cujas
mesmas podem ser integrais 100% ou 50%. Em atendimento a lei 12.101/09, as fontes de recur-
sos para cumprimento dos objetos sociais foram através de convênio com Entidade Pública
(PMSP) no montante de R$ 2.539.567,50. 22. Cobertura de Seguros: A Administração da en-
tidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para cobrir eventuais
riscos sobre seus bens. 23. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram aplicados
em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados
pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

União Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil iana
CNPJ nº 58.250.689/0001-92

A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99 e também por meio do
processo nº 23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da
declaração do processo nº 23000.047312/2016-58, têm validade até a conclusão do processo nº 2000.011111/
2012-99. 1. Contexto Operacional: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desen-
volver a educação, o ensino, a pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais
competentes nas diferentes áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social
como cidadãos; III. Promover o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa
humana, tendo como referencial os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais,
com vistas à elevação do nível sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas
áreas da educação, em especial na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de
obras, tendo como referencial os valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis
educacionais; VIII. Promover o intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres;
IX. Colaborar com entidades e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos,
Materiais e Espirituais; X. Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos
a procurarem; XII. Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens
carentes, na área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras
de deficiência e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e
respeitadas a legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida
religiosa camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste
tais serviços; XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de
Preparação: a) Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações
contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legis-
lação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunci-
amentos Contábeis (CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial
a Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base
de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção
dos seguintes itens: - Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e -
Terrenos e edificações do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda
de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da
entidade. Todas as informações contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma.
3. Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de
maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estima-
tivas e julgamentos: A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige
que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis
e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas esti-
mativas. Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas
contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros
afetados. As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo
de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às
políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações finan-
ceiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota
explicativa nº 8); • Determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5);
e • Determinação das provisões para contingências (nota explicativa nº 18). O resultado das transações e
informações quando da efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não
circulantes: Caixa e equivalentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de
curto prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de
variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber:
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e
venda de produtos no curso normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo
ao regime contábil da competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é cons-
tituída em montantes considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas
na realização dos créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem
incorridas no próximo exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e
mensuração: Demonstrado pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação
acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depre-
ciação: A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor
residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis
estimadas dos bens. Ativo intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização
acumulada, que é estimada de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e não Circulantes:
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acres-
cidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a
data do balanço patrimonial. As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores
recebidos nos exercícios, decorrentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Pro-
visões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída
como resultado de um evento passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a
obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e)
Benefícios a empregados: A Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamen-
te: plano de assistência médica, vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio
Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados
e incorporados anualmente, após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As
receitas incluem, principalmente, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação),
mensalidades dos cursos de especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino,
além de taxas de inscrições em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os
serviços são prestados. h) Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem
basicamente as receitas de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado,
através do método dos juros efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros
sobre empréstimos e descontos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos fi-
nanceiros não derivativos: A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram
originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do
resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposi-
ções contratuais do instrumento. A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equi-
valentes de caixa, contas a receber e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os
passivos financeiros não derivativos da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando
tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são
mensuradas em conformidade com a Lei 12.868/2013. - Critérios da Lei 12.868/2013, que preve a mensuração
das gratuidades baseada no número de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das
gratuidades entre ensino superior e educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo
integral para cada 5 (cinco) alunos pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral
para cada 9 (nove) alunos pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e
- Educação superior para entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2017                   2016
Caixas 90.366,76 67.029,19
Bancos 1.484.638,78 1.452.330,46
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    59.306.943,29    33.625.195,58
Total 60.881.948,83 35.144.555,23
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam entre
100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equivalentes de
caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No exercício de 2.017 a Administração da
Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente possui todas as
movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores a receber individu-
alizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para créditos de liquidação
duvidosa é a seguinte:

                  2017                   2016
Conta a Receber 49.456.066,84 46.849.991,47
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (13.957.225,98) (12.978.163,16)

35.498.840,86 33.871.828,31
O prazo médio de recebimento é de 120 dias e o montante recebido até a data de aprovação dessas demons-
trações contábeis é de R$ 24.523.204,48. A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa foi
a seguinte:

                  2017                   2016
Saldo em 1° de janeiro (12.978.163,15) (9.194.040,61)
Adições a provisão (1.363.244,78) (3.784.122,54)
Reversões de provisão por recebimento         384.181,95                         -
Saldo em 31 de dezembro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
A Entidade tem sistematicamente efetuado cobrança de seus créditos em atraso, no entanto, a longevidade na
sua realização, deve-se ao perfil de seus clientes que são basicamente alunos de cursos superiores. As
cobranças estão cumprindo as etapas processuais pertinentes e serão finalizadas, iniciando-se a execução da
sentença, fases processuais também razoavelmente demoradas que consiste em transformar em recursos
líquidos os direitos reconhecidos judicialmente. No exercício de 2017, a provisão para crédito de liquidação
duvidosa corresponde ao montante de R$ 13.957.225,98 (Em 2016 R$ 12.978.163,15), suficiente para cobrir
eventuais perdas julgados pela administração de difíceis recebimentos.

Antonio Mendes Freitas
Presidente

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos administradores
União Social Camiliana
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da União Social Camiliana, 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 para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da União Social Camiliana, em 31 de dezembro de 2017,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à União Social Camiliana, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações 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 demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade 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 Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte
da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 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 executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 16 de março de 2018.

GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2017                   2016
Superávit do execício 26.636.907,60 15.121.730,90
Depreciação e amortização      5.105.812,60      5.503.222,81

Superávit conciliado    31.742.720,20    20.624.953,71
Ajustes de Contas patrimoniais
Contas a receber (1.603.104,07) (2.681.851,88)
Adiantamentos (340.161,52) (828.161,86)
Estoques 18.360,43 375.401,43
Despesas Antecipadas (1.040.238,23) (663.029,15)
Impostos a recuperar 7.387,36 28.551,87
Entidades Ligadas a Receber (2.252.246,75) 1.139.505,74
Depósitos e cauções 246.943,00 (350.623,84)
Outras Contas a Receber (23.908,48) 3.429,24
Fornecedores 478.173,84 (112.880,37)
Obrigações Trabalhistas 661.931,02 1.662.132,29
Obrigações Sociais 135.089,43 (153.834,96)
Obrigações Fiscais (3.394,91) 7.273,40
Outras Obrigações (63.857,26) (62.432,93)
Provisões (201.796,85) 6.278.068,07
Receitas antecipadas de cursos e patrocínios         583.792,09      (920.889,91)

Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais    28.345.689,30    24.345.610,85
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de Ativo imobilizado   (1.964.018,84)   (5.779.988,22)

Caixa Líquido (aplicado) / gerado pelas
  atividadades de investimentos   (1.964.018,84)   (5.779.988,22)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de empréstimos      (644.276,86)   (6.587.355,80)

Caixa Líquido aplicado pelas atividadades de financiamentos      (644.276,86)   (6.587.355,80)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa    25.737.393,60    11.978.266,83
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
Saldo final do exercício 60.881.948,83 35.144.555,23
Saldo inicial do exercício 35.144.555,23 23.166.288,40
Variação do exercício 25.737.393,60 11.978.266,83

Parecer do Conselho Fiscal

1. Os membros do Conselho Fiscal da União Social Camiliana, no exercício de suas funções
legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administra-
ção e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Re-
sultado do Exercício, bem como a sua destinação, Demonstração das Mutações do Patrimônio

Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos auditores indepen-
dentes sobre as demonstrações contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro
de 2017. 2. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Relatório dos auditores inde-
pendentes da empresa Galloro & Associados Auditores Independente S/C, o Conselho Fiscal, opina
que o balanço geral está exato.

São Paulo, 12 de abril de 2.018.
Titulares Suplentes
Adailton Mendes da Silva Francisco Gomes da Silva
Deolino Francisco Guzi Geovani Antonio Dias
Paulo Aniceto Rodrigues João Affonso Zago

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9
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Relatório da Administração 2017

      Controladora     Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Prejuízo do exercício  (764.142) (108.299) (773.118) (106.979)
Total de resultados abrangentes do 
 exercício, líquidos de impostos  (764.142) (108.299) (773.118) (106.979)

Atribuível a:
Acionistas controladores  (764.142) (108.299) (764.142) (108.299)
Acionistas não controladores  - - (8.976) 1.320

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

       Controladora       Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social  (776.405) (116.609) (776.503) (90.821)
Despesas/(receitas) que não afetam 
 o caixa e equivalentes de caixa:
Depreciação e amortização  13.733 10.457 13.733 10.457
Despesas de acordo oriunda do plano 
 de opções de ações (Nota 20)  - 18.058 - 18.058
Juros e encargos financeiros  192.145 227.281 192.145 227.281
Provisão créditos de liquidação 
 duvidosa e distratos  19.648 11.250 124.458 49.694
Provisão para garantia  1.615 (719) 8.262 4.999
Provisão para demandas judiciais 
 e compromissos (Nota 12)  861 2.606 34.068 3.839
Provisão para perda na realização 
 de estoques (Nota 6)  21.051 - 22.278 -
Provisão para participação de 
 funcionários (Nota 16.5)  9.227 - 9.227 -
Provisão para perda sobre CRI  7.800 - 7.800 -
Baixas de investimentos  2.826 - 2.826 -
Baixas de Imobilizado  3.527 - 3.527 -
Resultado de equivalência 
 patrimonial (Nota 7)  276.766 (241.255) 2.794 (5.230)
Resultado de instrumentos financeiros  - (1.348) - (1.348)
Redução/(aumento) em 
 ativos operacionais:
Contas a receber  28.324 29.127 105.745 (97.393)
Lotes a comercializar  41.168 (25.969) 114.410 (43.616)
Demais contas a receber e outros  (7.628) 16.960 (5.689) (15.272)
Aumento/(redução) em passivos 
 operacionais:
Obrigações por compra de imóveis 
 e adiantamento de clientes  (7) (1.379) 11.508 8.124
Fornecedores  (5.063) (3.121) (10.194) (25.236)
Salários, encargos sociais, impostos 
 e participações  (4.903) (5.055) (16.073) 5.302
Outras obrigações  (5.052) (29.225) (19.158) (27.414)
Valores a receber/pagar com 
 partes relacionadas  (137.637) 37.802 - -
Imposto de renda e contribuição 
 social pagos  - - (11.674) (27.953)
Cessão de créditos recebíveis  (19.551) 10.951 8.646 49.781
Utilização de caixa e equivalentes de 
 caixa nas atividades operacionais  (337.555) (60.188) (177.864) 43.252
Atividades de investimento:
Aquisição de ativo imobilizado 
 e intangível  (13.569) (18.402) (13.569) (18.402)
Aplicação em títulos e 
 valores mobiliários  (1.405.902) (1.385.515) (1.818.176) (2.052.755)
Resgate de títulos e valores mobiliários  1.403.296 1.417.732 1.717.732 2.103.353
Acréscimo de investimentos (Nota 7)  (95.945) (197.864) 593 -
Dividendos recebidos  277.670 312.674 - -
Geração (utilização) de caixa nas 
 atividades de investimento  165.550 128.625 (113.420) 32.196
Atividades de financiamento:
Captação de empréstimos e 
 financiamentos (Nota 8 e 9)  530.310 493.466 530.310 493.466
Pagamento de empréstimos e 
 financiamentos - principal (Nota 8 e 9)  (253.321) (344.254) (253.321) (344.254)
Pagamento de empréstimos e 
 financiamentos - juros (Nota 8 e 9)  (94.711) (220.995) (94.711) (220.995)
Pagamento de principal e dividendos 
 sobre obrigações com 
 investidores (Nota 11)  - - (1.200) (6.700)
Dividendos pagos  - (26.232) - (26.232)
Geração (utilização) de caixa e 
 equivalente de caixa nas 
 atividades de financiamentos  182.278 (98.015) 181.078 (104.715)
Aumento (redução) líquida em 
 caixa e equivalentes de caixa  10.273 (29.578) (110.206) (29.267)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício (Nota 4.1)  18.549 48.127 153.684 182.951
No final do exercício (Nota 4.1)  28.822 18.549 43.478 153.684
Aumento (redução) líquida em caixa
  e equivalentes de caixa  10.273 (29.578) (110.206) (29.267)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

            Atribuído aos acionistas controladores
     Ações Reserva     Reserva de lucros
    Aumento em de capital  Retenção  Total Participação de Total
   Capital de capital tesou- e outorga Reserva de lucros e Prejuízos contro- acionistas não conso-
  Notas social proposto raria de ações legal Investimentos acumulados ladora controladores lidado
Saldos em 31 de dezembro de 2015   291.287 141.961 (23.185) 27.167 48.019 243.270 - 728.519 41.602 770.121
Dividendos  14(ii) - - - - - (23.600) - (23.600) - (23.600)
Aumento de capital:   141.961 (141.961) - - - - - - - -
Prejuízo do exercício   - - - - - - (108.299) (108.299) 1.320 (106.979)
Dividendos propostos  14 (ii) - - - - - - - - (3.872) (3.872)
Reserva retenção de lucros  14 (ii) - - - - - (108.299) 108.299 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2016   433.248 - (23.185) 27.167 48.019 111.371 - 596.620 39.050 635.670
Aumento de capital:   26.232 -      26.232  26.232
Prejuízo do exercício  - - - - - - - (764.142) (764.142) (8.976) (773.118)
Destinação:
Dividendos declarados  7 - - - - - - - - (4.761) (4.761)
Absorção de prejuízo  14 (ii) - - - (27.167) (48.019) (111.371) 186.557 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2017   459.480 - (23.185) - - - (577.585) (141.290) 25.313 (115.977)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

      Controladora     Consolidado
  Nota 2017 2016 2017 2016
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos  8 92.582 327.364 92.582 327.364
Debêntures  9 41.763 765.006 41.763 765.006
Fornecedores  15 (i) (d) 15.000 20.062 84.296 94.491
Salários, encargos sociais, 
 impostos e participações  - 19.914 15.590 53.741 63.383
Obrigações por compra de imóveis 
 e adiantamento de clientes  10 51 58 48.525 37.018
Repasses a efetuar a parceiros 
 nos empreendimentos  - 9.338 9.806 31.876 34.748
Dividendos a pagar  16.1 - - 2.263 1.450
Passivo a descoberto das 
 controladas  7 10.887 10.030 - -
Valores a pagar para partes 
 relacionadas  16.1 76.490 122.857 - -
Obrigações com cessões de 
 direitos creditórios  5 11.276 19.984 38.074 35.025
Outras obrigações  17 7.689 5.947 20.349 20.126
Total do passivo circulante   284.990 1.296.704 413.469 1.378.611
Não circulante
Empréstimos e financiamentos  8 122.042 - 122.042 -
Debêntures  9 660.000 - 660.000 -
Debêntures conversíveis  9 939.151 388.745 939.151 388.745
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos  13.b 128 12.391 128 12.391
Aquisição de participações 
 societárias  - 23.629 23.932 23.629 23.932
Provisão para demandas judiciais  12 9.686 8.826 42.891 8.826
Provisão para garantia  - 5.141 5.304 28.562 30.776
Obrigações com cessões de 
 direitos creditórios  5 4.530 15.373 50.094 44.496
Outras obrigações  17 7.249 11.975 80.955 84.547
Total do passivo não circulante   1.771.556 466.546 1.947.452 593.713
Patrimônio liquido
Capital social  14(i) 459.480 433.248 459.480 433.248
Ações em tesouraria  14(i) (23.185) (23.185) (23.185) (23.185)
Prejuízo acumulado, reserva de 
 capital, de lucros e de outorga   14 (i) e
 de opções de ações  14 (ii) (577.585) 186.557 (577.585) 186.557
   (141.290) 596.620 (141.290) 596.620
Participação de acionistas 
 não controladores   - - 25.313 39.050
Total do patrimônio líquido   (141.290) 596.620 (115.977) 635.670
Total do passivo e patrimônio líquido   1.915.256 2.359.870 2.244.944 2.607.994

        Controladora      Consolidado
  Notas 2017 2016 2017 2016
Ativo

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa  4.1 28.822 18.549 43.478 153.684

Aplicações financeiras  4.2 7.662 5.056 117.896 17.453

Contas a receber  5.1 83.709 95.260 400.452 476.567

Lotes a comercializar  6 97.317 159.157 409.583 556.864

Dividendos a Receber  16.1 42.525 98.132 2.543 2.100

Valores a receber de partes 

 relacionadas  16.1 90.219 66.138 18.867 16.800

Outros Créditos  5.2 26.007 24.359 56.402 63.146

Total do ativo circulante   376.261 466.651 1.049.221 1.286.614

Não circulante

Contas a receber  5.1 122.204 158.626 910.187 1.064.275

Lotes a comercializar  6 85.364 85.743 149.047 138.456

Outros Créditos  5.2 35.461 11.049 59.920 31.122

   243.029 255.418 1.119.154 1.233.853

Investimentos em controladas e 

 controladas em conjunto  7 1.255.537 1.593.681 36.140 43.407

Imobilizado  - 40.429 44.120 40.429 44.120

   1.295.966 1.637.801 76.569 87.527

Total do ativo não circulante   1.538.995 1.893.219 1.195.723 1.321.380

Total do ativo   1.915.256 2.359.870 2.244.944 2.607.994

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)

Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)

       Controladora      Consolidado
  Notas 2017 2016 2017 2016
Receita operacional líquida  18 2.683 65.176 108.321 716.346
Custos operacionais
Desenvolvimento e venda de lotes  19 (130.637) (60.779) (420.381) (381.595)
(Prejuízo) lucro bruto Operacional   (127.954) 4.397 (312.060) 334.751
(Despesas)/receitas Operacionais
Despesas com vendas  19 (19.668) (20.572) (68.149) (70.123)
Despesas gerais e administrativas  19 (83.331) (76.848) (85.532) (77.400)
Provisão de participação de 
 funcionários  16.5 (9.227) - (9.227) -
Resultado de equivalência 
 patrimonial sobre investimentos  7 (276.766) 241.255 (2.794) 5.230
Depreciação e amortização  - (13.733) (10.457) (13.733) (10.457)
Outras despesas, líquidas  20 314 (14.535) (32.894) (15.770)
(Prejuízo) lucro antes das receitas e 
 despesas financeiras e do imposto 
 de renda e contribuição social   (530.365) 123.240 (524.389) 166.231
Despesas financeiras  21 (249.670) (250.013) (262.303) (277.824)
Receitas financeiras  21 3.630 10.164 10.189 20.772
Prejuízo antes do imposto de renda 
 e contribuição social   (776.405) (116.609) (776.503) (90.821)
Imposto de renda e contribuição 
 social corrente  13.a - - (8.878) (24.468)
Imposto de renda e contribuição 
 social diferido  13.a 12.263 8.310 12.263 8.310
Total de imposto de renda e 
 contribuição social   12.263 8.310 3.385 (16.158)
Prejuízo do exercício   (764.142) (108.299) (773.118) (106.979)
(-) Prejuízo atribuível:
Aos acionistas não controladores   - - (8.976) 1.320
À Controladora   (764.142) (108.299) (764.142) (108.299)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado
31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de reais)

Demonstrações do resultado abrangente
31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa
31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
31 de dezembro de 2017 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A Alphaville Urbanismo S.A. (“AUSA” ou “Companhia”) é uma 
sociedade anônima de capital fechado, com sede e foro na Av. das Nações Unidas, 
8.501, 3º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e atua no desenvolvimen-
to e urbanização de loteamentos residenciais. A Companhia tem como foco identificar, 
desenvolver e comercializar loteamentos residenciais voltados para diversos públicos em 
todo o território Brasileiro. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia é uma controlada 
pela Private Equity AE Investimentos e Participações S.A., detentora de 70% do capital 
social da Companhia, sendo os demais 30% detidos pela Gafisa S.A.. Em 2014, a Alpha-
ville Urbanismo SA estabeleceu a diretriz estratégica de lançar apenas empreendimen-
tos com elevada velocidade de vendas para privilegiar o foco na geração de caixa em 
detrimento do volume de lançamentos. Desde então, o Brasil enfrentou a maior crise 
econômica dos últimos 70 anos, com retração de 7% do PIB entre 2014 e 2016 (IBGE). 
O setor imobiliário foi severamente impactado, com o volume de lançamentos das maio-
res incorporadoras de médio/alto padrão caindo 60% no mesmo período. A combinação 
de uma estratégia conservadora, focada na geração de caixa e a avassaladora crise 
econômica dos últimos anos fez com que a companhia conscientemente se preparasse 
para reduzir o volume de lançamentos de novos produtos no mercado, o que contribuiu 
para a geração dos prejuízos recentes (2017: prejuízo na controladora R$ 764 milhões e 
no consolidado - R$ 773 milhões) que aliado a estratégia do controlador de financiar a 
companhia através de dívida e não patrimônio contribuiu para geração do patrimônio lí-
quido negativo (2017: controladora R$ 141 milhões e no consolidado - R$ 116 milhões). 
Com isso, a Companhia definiu um plano estratégico para 2017 e 2018 baseado em 6 
pilares: 1. O comprometimento da administração e dos acionistas em finalizar todos os 
empreendimentos já lançados; 2. A geração positiva de caixa operacional; 3. A adequa-
ção do perfil de seu endividamento bancário para os próximos anos; 4. O aporte dos 
acionistas majoritários através de debentures conversíveis para suportar a estratégia 
acima; 5. A monetização dos recebíveis de empreendimentos concluídos, como alterna-
tiva de funding, dado que a indústria de desenvolvimento urbano não possui linha de fi-
nanciamento à produção; 6. O continuo incremento de seu landbank e investimento em 
aprovação de projetos para que a companhia esteja preparada para lançar produtos de 
qualidade quando a demanda permitir. Desta forma, além da redução de lançamentos, a 
empresa tomou diversas medidas operacionais para aumentar a geração de caixa. Entre 
elas, a redução das despesas gerais e administrativas com a redução de aproximada-
mente 49% no quadro de funcionários entre 2015 e 2017, a implantação de ações co-
merciais para acelerar a venda de estoque e encurtar o prazo de pagamento, a revisão 
dos processos de cobrança e formalização de contratos para aumentar o recebimento e 
reduzir os distratos e a inadimplência, e a associação com investidores e parceiros em 
projetos com volumes representativos de obras a executar. No lado financeiro, como 
complemento às iniciativas operacionais, os acionistas majoritários fizeram aporte de R$ 
0,8 bi em 2016/2017 e os bancos parceiros alongaram o perfil do endividamento. O apor-
te dos acionistas majoritários foi realizado na forma de debêntures conversíveis. Como 
consequência da modalidade escolhida e da estrutura definida, os juros de 2017 acrua-
ram, impactando o resultado, mas sem representar uma saída de caixa. Desta forma, 
tanto a debenture quanto os juros acruados geram um aumento no passivo contábil no 
montante de R$0,9 bi, o que ocasionou patrimônio líquido contábil negativo em R$0,1 bi 
em 2017. De uma maneira simplista e ‘pro-forma’, a companhia possui R$ 2,0 bi de rece-
bíveis e R$ 0,8 bi de estoques a valor de mercado, totalizando R$ 2,8 bi de ativos. No 
passivo, a companhia possui R$ 0,8 bi de divida liquida e R$ 0,2 bi de obras a concluir, 
totalizando R$ 1,0 bi. A companhia tem acessado o mercado financeiro para a monetiza-
ção de recebíveis através de operações de vendas de crédito e emissão de CRIs. Como 
reconhecimento da credibilidade da companhia, do acerto nas decisões estratégicas e 
da gestão da companhia nos últimos anos, nos últimos dois anos o mercado absorveu 
R$ 231 milhões de operações envolvendo a venda de recebíveis. O sucesso das emis-
sões passadas, a qualidade de nossos recebíveis e a solidez das estruturas de financia-
mento que temos oferecido à nossos investidores, faz que com tenhamos certeza de que 
estamos solidificando a marca Alphaville no mercado financeiro com a mesma solidez 
que temos no mercado de loteamento. Para 2018, a companhia continua seguindo a 
estratégia de acessar o mercado de capitais para monetizar seus recebíveis. Em janeiro 
de 2018 a empresa captou R$39 milhões através de um CRI e, em fevereiro, está em 
processo de negociação na estruturação de novas operações, no processo de due dili-
gence, e nas negociações com bancos e investidores. O que nos faz crer na alta proba-
bilidade de continuarmos a colocar operações de securitização no mercado nos próxi-
mos 12 meses. Vale ressaltar que a companhia possui um plano alternativo às captações 
acima para a geração de aproximadamente de R$ 120 milhões de caixa operacional. 
Este plano é composto por (i) revisar a curva de obras de forma a postergar o desembol-
so de caixa de empreendimentos selecionados, (ii) reduzir o desembolso de G&A rela-
cionado a atividades não essenciais à execução do plano de negócios de 2018 e (iii) re-
duzir o plano de investimentos em novos projetos e outros. Dessa forma, a Administração 
da Companhia entende que a Alphaville Urbanismo atravessará a maior crise econômica 
da história deste país reforçando a credibilidade de sua marca, não somente no mercado 
de loteamentos mas também no mercado financeiro. E a companhia está pronta para 
contribuir com a retomada do crescimento econômico do país, investindo no desenvolvi-
mento urbano e na qualidade de vida de todos os brasileiros, e, ao mesmo tempo, con-
solidando sua liderança na indústria de loteamentos e na rentabilidade e lucratividade do 
negócio. Sendo assim, a Companhia acredita que o Grupo terá recursos suficientes para 
continuar operando no futuro previsível. 2. Apresentação das demonstrações financei-
ras e resumo das principais práticas contábeis: 2.1 Base de apresentação e elabo-
ração das demonstrações financeiras contábeis individuais e consolidadas: Em 28 
de Fevereiro de 2018, o Conselho de Administração da Companhia aprovou as demons-
trações financeiras individuais e consolidadas da Companhia e autorizou sua divulgação. 
As demonstrações financeiras individuais, identificadas como “controladora” foram pre-
paradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e são divulgadas em conjunto com as demonstra-
ções financeiras consolidadas. As demonstrações financeiras individuais não são consi-

deradas em conformidade com as IFRS, pois consideram a capitalização de juros sobre 
os ativos qualificáveis das investidas nas demonstrações separadas da controladora. 
Como não existe diferença entre o patrimônio líquido e o resultado consolidado, atribuí-
veis aos acionistas da controladora, conforme as informações consolidadas preparadas 
de acordo com as IFRSs e as práticas contábeis adotadas no Brasil, e o patrimônio líqui-
do e o resultado da controladora conforme as informações individuais preparadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a Companhia optou por apresentar 
essas informações individuais e consolidadas em um único conjunto. As demonstrações 
financeiras consolidadas da Companhia foram preparadas e estão sendo apresentadas 
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emiti-
dos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs), referendados pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) e conforme as normas internacionais de relatório financeiro 
(International Financial Reporting Standards (IFRS)) emitidas pelo International Accoun-
ting Standards Board (IASB). Especificamente, as demonstrações financeiras consolida-
das estão em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (Inter-
national Financial Reporting Standards - IFRS) aplicáveis às entidades de incorporação 
imobiliária no Brasil, incluindo a Orientação OCPC 04 - Aplicação da Interpretação Téc-
nica ICPC 02 às entidades de incorporação imobiliária brasileiras, no que diz respeito ao 
tratamento do reconhecimento da receita desse setor e envolve assuntos relacionados à 
aplicação do conceito de transferência contínua de riscos, benefícios e de controle das 
unidades imobiliárias vendidas. As demonstrações financeiras foram elaboradas no cur-
so normal dos negócios. A Administração efetua uma avaliação da capacidade da Com-
panhia de dar continuidade as suas atividades durante a elaboração das demonstrações 
financeiras. a) Demonstrações financeiras consolidadas: As demonstrações financeiras 
consolidadas da Companhia incluem as demonstrações financeiras da Alphaville, de 
suas controladas diretas e indiretas. O controle sobre essas entidades é obtido quando a 
Companhia tem o poder de controlar suas políticas financeiras e operacionais e tem a 
capacidade para auferir benefícios e estar exposta aos riscos de suas atividades. As 
controladas são consolidadas integralmente a partir da data que o controle integral se 
inicia, até a data em que deixa de existir. A Controladora e suas controladas participam 
de consórcios em diversos empreendimentos, e os consolidam na proporção dos respec-
tivos percentuais de participação, conforme pronunciamento técnico CPC 19 (R2) Negó-
cios em conjunto. As práticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme em todas 
as controladas incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas e o exercício so-
cial dessas empresas coincide com o da Companhia. Vide maiores detalhes na Nota 7. 
2.1.1 Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras individuais 
(controladora) e consolidadas estão apresentadas em Reais (moeda de apresentação), 
que também é a moeda funcional da Companhia e de suas controladas. 2.2.1. Julga-
mentos, estimativas e premissas contábeis: As estimativas e os julgamentos contá-
beis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as cir-
cunstâncias. (i) Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Companhia requer que a Administração faça julgamentos e estimativas 
e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e 
passivos, bem como a divulgação de passivos contingentes, na data-base das demons-
trações financeiras. (ii) Estimativas e premissas: As principais premissas relativas a fon-
tes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em 
estimativas na data do balanço, que podem resultar em valores diferentes quando da li-
quidação, são discutidas a seguir: a) Perda por redução ao valor recuperável de ativos: A 
Administração revisa anualmente e/ou quando ocorre algum evento específico o valor 
contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circuns-
tancias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou 
perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e o valor contábil lí-
quido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando 
o valor contábil ao valor recuperável. Essas perdas são lançadas ao resultado do exercí-
cio quando identificadas. b) Transações com pagamentos baseados em ações: A Com-
panhia mensura, quando aplicável, o custo de transações a serem liquidadas com ações 
com funcionários baseado no valor justo dos instrumentos patrimoniais na data da sua 
outorga. c) Valor justo de instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e pas-
sivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido em mercado 
de ativos, o mesmo é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método 
do fluxo de caixa descontado. d) Custos orçados dos empreendimentos: Os custos orça-
dos, compostos, principalmente, pelos custos incorridos e custos previstos a incorrer 
para o encerramento das obras, são regularmente revisados, conforme evolução das 
obras, e eventuais ajustes identificados com base nesta revisão são refletidos nos resul-
tados da Companhia. O efeito de tais revisões nas estimativas afeta o resultado. e) Im-
postos: Existem incertezas em relação à interpretação de regulamentos tributários com-
plexos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. A Companhia e suas contro-
ladas estão sujeitas no curso normal dos nossos negócios a investigações, auditorias, 
processos judiciais e procedimentos administrativos em matérias tributária e trabalhista. 
Dependendo do objeto das investigações, processos judiciais ou procedimentos admi-
nistrativos que seja movido contra a Companhia e controladas, poderemos ser adversa-
mente afetados, independentemente do respectivo resultado final. f) Realização do im-
posto de renda diferido: O reconhecimento inicial e as posteriores análises da realização 
do imposto de renda diferido ocorre quando seja provável que o lucro tributável dos pró-
ximos anos esteja disponível para ser usado na compensação do ativo fiscal diferido, 
com base em projeções de resultados elaboradas e fundamentadas em premissas inter-
nas e em cenários econômicos futuros que possibilitam a sua utilização total, ou parcial 
se for constituído o crédito integral. 2.2.2. Reconhecimento de receitas e despesas: (i) 
Venda de lotes: Nas vendas a prazo de lotes concluídos, o resultado é apropriado no 
momento em que a venda é efetivada, independente do prazo de recebimento do valor 
contratual. Nas vendas de lotes não desenvolvidos e unidades residenciais em constru-
ção, foram observados os seguintes procedimentos: • O custo incorrido correspondente 
aos lotes e unidades vendidas é apropriado integralmente ao resultado; • É apurado o 

Em 2017 a Alphaville reforçou sua estratégia conservadora de preservação de caixa, qualificou seu banco de terrenos e aprimorou 
processos internos para iniciar um novo ciclo de expansão com maior rentabilidade e resiliência. A combinação de uma estratégia 
conservadora, focada na geração de caixa, e a avassaladora crise econômica, a maior dos últimos 70 anos, com retração de 7% do 
PIB entre 2014 e 2016 (IBGE) fez com que a companhia conscientemente se preparasse para reduzir o volume de lançamentos de 
novos produtos no mercado. Desta forma, além da redução de lançamentos, a empresa tomou diversas medidas operacionais para 
aumentar a geração de caixa, detalhadas na Nota 1 - Contexto Operacional, sem perder a capacidade de lançamento futuro. Dessa 

forma, a Administração da Companhia entende que a Alphaville Urbanismo atravessará a maior crise econômica da história deste país
reforçando a credibilidade de sua marca, não somente no mercado de loteamentos mas também no mercado financeiro. Estamos con-
fiantes que a companhia está pronta para contribuir com a retomada do crescimento econômico do país, investindo no desenvolvimento 
urbano e na qualidade de vida de todos os brasileiros, e, ao mesmo tempo, consolidando sua liderança na indústria de loteamentos e
na rentabilidade e lucratividade do negócio.

percentual do custo incorrido (incluindo o terreno), em relação ao seu custo total orçado, 
sendo esse percentual aplicado sobre a receita dos lotes e unidades vendidas, ajustado 
segundo as condições dos contratos de venda, sendo assim determinado o montante 
das receitas a serem reconhecidas de forma diretamente proporcional ao custo; • Os 
montantes das receitas de vendas reconhecidos que sejam superiores aos valores efeti-
vamente recebidos de clientes, são registrados em ativo circulante ou ativo não circulan-
te. Os montantes recebidos com relação à venda de lotes que sejam superiores aos va-
lores reconhecidos de receitas, são contabilizados na rubrica “ Obrigações por compra 
de imóveis e adiantamento de clientes”. • Os juros incidentes sobre o saldo de contas a
receber, assim como o ajuste a valor presente do saldo de contas a receber, são apro-
priados ao resultado de incorporação e venda de lotes quando incorridos, obedecendo
ao regime de competência dos exercícios - “pro-rata temporis”. • Os tributos incidentes
sobre a diferença entre a receita incorrida de incorporação imobiliária e a receita acumu-
lada submetida à tributação são calculados e refletidos contabilmente por ocasião do
reconhecimento dessa diferença de receita. • As demais despesas de propaganda e pu-
blicidade, representadas pela veiculação são apropriadas ao resultado quando incorri-
das. (ii) ICPC 02 - parágrafos 20 e 21: Em atendimento aos requerimentos do ICPC
mencionado, os valores de receitas reconhecidas e dos custos incorridos estão apresen-
tados na demonstração de resultados e os adiantamentos recebidos na rubrica “Obriga-
ções por compra de imóveis e adiantamento de clientes”. 2.2.3. Instrumentos financei-
ros: Os instrumentos financeiros são reconhecidos a partir da data em que a Companhia 
se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros e incluem, prin-
cipalmente, caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber, em-
préstimos e financiamentos, fornecedores e outras dívidas. Os instrumentos financeiros
que não sejam reconhecidos pelo valor justo por meio do resultado, são acrescidos dos 
custos de transação diretamente atribuíveis. Posteriormente ao reconhecimento inicial, 
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ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas - 31 de dezembro de 2017 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
os instrumentos financeiros são mensurados conforme descritos a seguir: (i) Instrumen-
tos financeiros ao valor justo através do resultado: Um instrumento é classificado pelo 
valor justo através do resultado se for mantido para negociação, ou seja, designado como 
tal quando do reconhecimento inicial. Os instrumentos financeiros são designados pelo 
valor justo, através do resultado se, a Companhia gerencia esses investimentos e toma 
decisões de compra e venda com base em seu valor justo de acordo com a estratégia de 
investimento e gerenciamento de risco. Após reconhecimento inicial, custos de transação 
atribuíveis são reconhecidos nos resultados quando incorridos. Instrumentos financeiros 
ao valor justo através do resultado são medidos pelo valor justo, e suas flutuações são 
reconhecidas no resultado. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos 
derivativos são mensurados pelo valor justo e as alterações são contabilizadas no resul-
tado do exercício - Nota 15. A Companhia não adota a prática contábil de Hedge Accoun-
ting. 2.2.3. Instrumentos financeiros: (ii) Ativos financeiros: Ativos financeiros são clas-
sificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e re-
cebíveis, investimentos mantidos até o vencimento e ativos financeiros disponíveis para 
venda. A Companhia determina a classificação dos seus ativos financeiros no momento 
do seu reconhecimento inicial, quando ele se torna parte das disposições contratuais do 
instrumento. Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos, 
no caso de investimentos não designados a valor justo por meio do resultado, dos custos 
de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os ativos 
financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobi-
liários, contas a receber de clientes e outras contas a receber, empréstimos e outros re-
cebíveis e instrumentos financeiros derivativos. Desreconhecimento (Baixa): Um ativo fi-
nanceiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo 
de ativos financeiros semelhantes) é baixado quando: • Os direitos de receber fluxos de 
caixa do ativo expirarem; • A Companhia transferir os seus direitos de receber fluxos de 
caixa do ativo ou assumir uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa rece-
bidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (a) 
A Companhia transferir substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) A 
Companhia não transferir nem reter substancialmente todos os riscos e benefícios relati-
vos ao ativo, mas transferir o controle sobre o ativo. Quando a Companhia tiver transferido 
seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou tiver executado um acordo de re-
passe, e não tiver transferido ou retido substancialmente todos os riscos e benefícios re-
lativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento contínuo da Com-
panhia com o ativo. Nesse caso, a Companhia também reconhece um passivo associado. 
O ativo transferido e o passivo associado são mensurados com base nos direitos e obri-
gações que a Companhia manteve. O envolvimento contínuo na forma de uma garantia 
sobre o ativo transferido é mensurado pelo valor contábil original do ativo ou pela máxima 
contraprestação que puder ser exigida da Companhia, dos dois o menor. 2.2.3. Instru-
mentos financeiros: (iii) Passivos financeiros: Empréstimos e financiamentos: Após re-
conhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são mensurados 
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. 
Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa 
dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de ju-
ros efetivos. Desreconhecimento (Baixa): Quando um passivo financeiro existente for 
substituído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os 
termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa substituição ou 
alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, 
sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração 
do resultado. Instrumentos financeiros - apresentação líquida: Ativos e passivos financei-
ros são apresentados líquidos no balanço patrimonial se, e somente se, houver um direi-
to legal corrente e executável de compensar os montantes reconhecidos e se houver a 
intenção de compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
2.2.4. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras: Caixa e equivalentes de 
caixa incluem substancialmente depósitos à vista e certificados de depósitos bancários 
compromissados, denominados em reais, com liquidez imediata para os quais inexistem 
multas ou quaisquer outras restrições para seu resgate, junto ao emissor do instrumento. 
Os equivalentes de caixa são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio 
do resultado e estão registrados pelo valor original acrescido dos rendimentos auferidos 
até as datas de encerramento das demonstrações financeiras, apurados pelo critério 
“pro-rata temporis”, que equivalem aos seus valores de mercado, não havendo impacto a 
ser contabilizado no patrimônio líquido da Companhia. As aplicações financeiras incluem 
os certificados de depósitos bancários e créditos restritos em virtude de montante blo-
queados temporariamente devido à participação de parceiros (vide Nota 4.2), e são clas-
sificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado. 2.2.5. Contas a re-
ceber: São apresentados aos valores presentes e de realização. A classificação entre 
circulante e não circulante é realizada com base na expectativa de vencimento das par-
celas dos contratos. As parcelas em aberto são atualizadas predominantemente com 
base no Índice Geral de Preços de Mercado - “IGP-M”. 2.2.6. Certificados de Recebíveis 
Imobiliários (CRIs) e Cédula de Crédito Imobiliário (“CCI”): A Companhia efetuou fi-
nanceiramente cessão de créditos de recebíveis imobiliários para a securitização e emis-
são de CRIs. Essa cessão, quando não apresenta qualquer direito de regresso, é regis-
trada como redução do saldo de contas a receber. Quando da existência de direitos de 
regresso contra a Companhia, o contas a receber cedido é mantido no balanço patrimo-
nial e em contrapartida é constituída uma conta no passivo. As garantias financeiras, 
quando a participação é adquirida (CRI subordinado) e mantida em garantia aos recebí-
veis alienados, são contabilizadas no balanço patrimonial no “Ativo não circulante” ao seu 
valor estimado de realização (Nota 5.2). 2.2.7. Lotes a comercializar: Os lotes a comer-
cializar estão demonstrados ao custo de aquisição de terrenos e incluem os custos acu-
mulados de infraestrutura e custos financeiros elegíveis aos loteamentos, que não excede 
ao seu valor líquido de realização. No caso de lotes em desenvolvimento, a parcela em 
estoque corresponde ao custo incorrido dos lotes ainda não comercializados. Quando o 
custo dos lotes a comercializar exceder o fluxo de caixa esperado das suas vendas, con-
cluídas ou em desenvolvimento, uma perda de redução ao valor recuperável é reconheci-
da no período em que foi determinado que o valor não será recuperável. 2.2.8. Gastos 
com intermediação das vendas - Comissões: Os gastos com corretagem, quando 
aplicáveis, são registrados no resultado na rubrica “Despesas com Vendas” observando-
-se o mesmo critério adotado para o reconhecimento das receitas das unidades vendidas. 
Encargos relacionados com a comissão de venda pertencente ao adquirente do imóvel, 
não constitui receita ou despesa da Companhia. 2.2.9. Provisão para garantia: A Com-
panhia e suas controladas mantêm provisão para cobrir gastos com reparos em lotes 
cobertos no período de garantia. O prazo de garantia oferecido é de até cinco anos a 
partir da entrega do lote. 2.2.10. Investimentos: Os investimentos nas controladas são 
registrados na controladora pelo método de equivalência patrimonial. Quando a participa-
ção da Companhia nas perdas das controladas ultrapassar o valor do investimento, a 
Companhia reconhece a parcela residual no passivo a descoberto, uma vez que a mesma 
assume obrigações, efetua pagamentos em nome dessas sociedades e/ou efetua adian-
tamentos para futuro aumento de capital. Para isso, a Companhia constitui provisão no 
montante considerado adequado para suprir as obrigações da controlada (Nota 7). 
2.2.11. Imobilizado: O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, líquido de depre-
ciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se aplicá-
vel. A depreciação é calculada com base no método linear, tomando-se por base a vida 
útil estimada dos bens, como segue: (i) Veículos - cinco anos; (ii) Móveis, utensílios e 
instalações - dez anos; (iii) Computadores e licenças para utilização de software - cinco 
anos. O valor residual, vida útil e métodos de depreciação são revisados quando há mo-
dificações, em relação às informações do exercício social anterior ou em relação à situa-
ção atual de ativos. Os gastos incorridos com a construção dos estandes de vendas e 
respectivas mobílias são utilizados no prazo máximo de 1 ano considerado como despe-
sa no lançamento do empreendimento. Um item de imobilizado é baixado quando vendido 
ou quando nenhum benefício econômico-futuro for esperado do seu uso ou venda even-
tual. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a dife-
rença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demons-
tração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado. Os ativos imobilizados estão 
sujeitos a análises periódicas sobre a deterioração de ativos (“impairment”). 2.2.12. Im-
posto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido: (i) Imposto de renda e 
contribuição social correntes: O imposto de renda (25%) e a Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido - CSLL (9%) são calculados observando-se suas alíquotas nominais, que 
conjuntamente, totalizam 34%. O imposto de renda diferido é gerado por diferenças tem-
porárias da data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores 
contábeis. Conforme facultado pela legislação tributária, certas controladas e controladas 
em conjunto optaram pelo regime de lucro presumido. Para essas empresas, a base de 
cálculo do imposto de renda e contribuição social é baseada no lucro estimado apurado 
à razão de 8% e 12% sobre as receitas brutas, respectivamente, sobre o qual se aplica 
as alíquotas nominais do respectivo imposto e contribuição. (ii) Imposto de renda e contri-
buição social diferidos: O imposto diferido é reconhecido com relação aos prejuízos fis-
cais e às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins 
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. Seu reconheci-
mento ocorre na extensão em que seja provável que o lucro tributável dos próximos anos 
esteja disponível para ser usado na compensação do ativo fiscal diferido, com base em 
projeções de resultados elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cená-
rios econômicos-futuros que possibilitam a sua utilização total, ou parcial, mediante a 
constituição de uma provisão para a não realização do saldo. Periodicamente, os valores 
contabilizados são revisados e os efeitos, considerando os de realização ou liquidação, 
estão refletidos em consonância com o disposto na legislação tributária. 2.2.13. Outros 
passivos circulantes e não circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos 
ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações 
monetárias até a data do balanço patrimonial, cuja contrapartida é lançada ao resultado 
do exercício. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados 
ao valor presente com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de 
cada transação. 2.2.14. Plano de opção de compra de ações: Em 31 de dezembro de 
2017, a Companhia não oferece nenhum plano de remuneração baseado em ações 
(“stock options”). 2.2.15. Outros benefícios a empregados: Os benefícios concedidos a 
empregados e administradores da Companhia incluem, como a remuneração fixa (salá-

rios e contribuições para a seguridade social - INSS, FGTS, férias e 13º salário), remune-
rações variáveis como participações nos lucros, bônus e remuneração com base em 
ações. Esses benefícios são registrados no resultado do exercício, na rubrica “Despesas 
gerais e administrativas”, à medida que são incorridos. O sistema de bônus opera com 
metas corporativas individuais, estruturados na eficiência dos objetivos corporativos, se-
guidos por objetivos de negócios e finalmente por objetivos individuais. A Companhia e 
suas controladas não mantêm planos de previdência privada e plano de aposentadoria ou 
outros benefícios pós-emprego. 2.2.16. Ajuste a valor presente - de ativos e passivos: 
Os elementos integrantes do ativo decorrentes de operações de longo prazo ou de curto 
prazo quando houver efeito relevante, são ajustados a valor presente. Entidades de incor-
poração imobiliária, nas vendas a prazo de unidades não concluídas, apresentam recebí-
veis com atualização monetária, e devem ser descontados a valor presente, uma vez que 
os índices de atualização monetária contratados não incluem o componente de juros. A 
reversão do ajuste a valor presente, considerando-se que parte importante do contexto 
operacional da Companhia é a de financiar os seus clientes, foi realizada, tendo como 
contrapartida o próprio grupo de receitas de incorporação imobiliária. Desse modo, deter-
minados elementos integrantes do ativo são ajustados a valor presente, com base em 
taxas de desconto, as quais visam refletir as melhores estimativas, quanto ao valor do 
dinheiro no tempo. A taxa utilizada de desconto tem como fundamento e premissa a taxa 
média dos financiamentos e empréstimos obtidos pela Companhia, líquidas do efeito in-
flacionário (Nota 5). 2.2.17. Custos de empréstimos: Os custos de empréstimos são 
relacionados aos empreendimentos durante a fase de construção e terrenos enquanto 
atividades no preparo do ativo para venda estão sendo realizadas, são capitalizados 
como parte do custo do ativo correspondente, desde que existam empréstimos em aber-
to, os quais são reconhecidos ao resultado na proporção das unidades vendidas, mesmo 
critério dos demais custos. Todos os demais custos de empréstimos são registrados como 
despesa no período em que são incorridos. Custos de empréstimos compreendem juros 
e outros custos incorridos relativos aos empréstimos, incluindo os de captação. Os encar-
gos não apropriados ao resultado das controladas devem ser apresentados nas demons-
trações financeiras da controladora, em conta de investimentos no ativo não circulante 
(Nota 7). 2.2.18. Provisões: Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma 
obrigação presente em consequência de um evento passado, e é provável que benefícios 
econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação de uma estimativa confiável do 
valor possa ser feita. (i) Provisão para demandas judiciais: A Companhia é parte de diver-
sos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as de-
mandas referentes a processos judiciais para os quais, como resultado de acontecimento 
passado, é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a demanda e uma 
estimativa razoável do montante possa ser feita. Os passivos contingentes avaliados 
como de perdas possíveis são divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes 
significativos que forem avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem 
divulgados. Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou 
decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos 
prováveis são apenas divulgados em nota explicativa. (ii) Provisão para crédito de liquida-
ção duvidosa: A Companhia constitui provisão para crédito de liquidação duvidosa e dis-
tratos, para os clientes que tenham parcelas vencidas há mais de 360 dias do saldo de 
contas a receber conforme premissas definidas na política interna. Esses créditos pos-
suem garantia real dos lotes vendidos, na medida em que a concessão das correspon-
dentes escrituras ocorre mediante a liquidação e/ou negociação dos recebíveis dos clien-
tes. 2.2.19. Impostos sobre vendas: Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líqui-
dos dos impostos sobre vendas, exceto: • quando os impostos sobre vendas incorridos na 
compra de bens ou serviços não forem recuperáveis junto às autoridades fiscais, hipótese 
em que o imposto sobre vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo 
ou do item de despesa, conforme o caso; e • quando os valores a receber e a pagar forem 
apresentados juntos com o valor dos impostos sobre vendas. • quando o valor líquido dos 
impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como componente dos valores 
a receber ou a pagar no balanço patrimonial. No regime de incidência não cumulativa, as 
alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS são, respectivamente, de 1,65% e de 
7,6%, para as empresas no regime de tributação do lucro real, calculadas sobre a receita 
operacional bruta e com desconto de créditos apurados com base em custos e despesas. 
Para as empresas optantes do regime de tributação de lucro presumido, no regime de 
incidência cumulativa, as alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS são, respec-
tivamente, de 0,65% e de 3% sobre a receita operacional bruta, sem deduções em rela-
ção a custos. 2.2.20. Ações em tesouraria: Instrumentos patrimoniais próprios que são 
readquiridos (ações em tesouraria) são reconhecidos ao custo e registrados em conta 
redutora do patrimônio líquido. Nenhum ganho ou perda é reconhecido na demonstração 
do resultado na compra, venda, emissão ou cancelamento dos instrumentos patrimoniais 
próprios da Companhia. 2.2.21. Obrigações por compra de imóveis e adiantamentos 
de clientes: As obrigações na aquisição de lotes são reconhecidas pelos valores corres-
pondentes às obrigações contratuais assumidas. Em seguida, são apresentados pelo 
custo amortizado, isto é, acrescidos, quando aplicável, de encargos e juros proporcionais 
ao período incorrido (“pro rata temporis”), líquido do ajuste a valor presente. 2.2.22. De-
monstração do resultado abrangente: Para atender às disposições societárias (CPC 
26 (R1)), a Companhia apresentou a demonstração do resultado abrangente em suas 
demonstrações financeiras. A Companhia não possui outros resultados abrangentes 
além do resultado do exercício. 3. Pronunciamentos (novos ou revisados) e interpreta-
ções adotadas a partir de 1º de janeiro de 2017 e normas e interpretações novas e 
revisadas já emitidas e ainda não adotadas: 3.1 Pronunciamentos (novos ou revisa-
dos) e interpretações adotadas a partir de 2017: A Companhia adotou todos os pronun-
ciamentos (novos ou revisados) e interpretações emitidas pelo CPC que estavam em vigor 
em 31 de dezembro de 2017, os quais não tiveram impacto significativo no resultado do 
período ou no patrimônio líquido da Companhia. 3.2 Normas e interpretações novas e 
revisadas já emitidas e ainda não adotadas: IFRS 9 - Instrumentos Financeiros: subs-
titui as orientações existentes na IAS 39 (CPC 38) Instrumentos Financeiros: Reconheci-
mento e Mensuração e inclui novos modelos para a classificação e mensuração de instru-
mentos financeiros e a mensuração prospectivas de “perdas esperadas de crédito” para 
ativos financeiros e contratuais, como também novos requisitos sobre a contabilização de 
hedge. A norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e desreco-
nhecimento de instrumentos financeiros da IAS 39. A IFRS 9 é efetiva para exercícios 
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018. (i) Classificação e mensuração de ativos fi-
nanceiros: A IFRS 9 contém uma nova abordagem de classificação e mensuração de 
ativos financeiros que reflete o modelo de negócios em que os ativos são administrados 
e suas características de fluxo de caixa e contém três principais categorias de classifica-
ção para ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado. A norma elimina as 
categorias existentes na IAS 39 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis 
e disponíveis para venda. Com base na sua avaliação, a Companhia concluiu que os no-
vos requerimentos de classificação não terão um impacto significativo na contabilização 
de contas a receber, empréstimos, investimentos em títulos de dívida e investimentos em 
títulos patrimoniais que são mensurados a valor justo. (ii) Redução no valor recuperável 
(Impairment): Ativos Financeiros e Ativos Contratuais. A IFRS 9 substitui o modelo de 
”perdas incorridas” do CPC 38 (IAS 39) por um modelo prospectivo de ”perdas de crédito 
esperadas”. Isso exigirá um julgamento relevante sobre como as mudanças em fatores 
econômicos afetam as perdas esperadas de crédito, que serão determinadas com base 
em probabilidades ponderadas. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ati-
vos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e 
ativos contratuais. De acordo com o CPC 48 / IFRS 9, as provisões para perdas espera-
das serão mensuradas em uma das seguintes bases: perdas de crédito esperadas para 
12 meses, ou seja, perdas de crédito que resultam de possíveis eventos de inadimplência 
dentro de 12 meses após a data base; e perdas de crédito esperadas para a vida inteira, 
ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência 
ao longo da vida esperada de um instrumento financeiro. Em decorrência das discussões 
mantidas sobre a aplicação do IFRS 15 (CPC 47) a partir de 01 de janeiro de 2018, vide 
parágrafo sobre IFRS 15 abaixo, a Companhia não pode estimar os efeitos de sua ado-
ção. IFRS15-Essa norma traz novos requisitos para a mensuração e o reconhecimento de 
receita em IFRS. AIFRS15 Receita de Contratos com Clientes, exige de uma entidade o 
reconhecimento do montante da receita refletindo a contraprestação que espera receber 
em troca do controle desses bens ou serviços. A nova norma vai substituir a maior parte 
da orientação detalhada sobre o reconhecimento de receita que existe atualmente em 
IFRS, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas. Para o caso específico do setor de incorpo-
ração imobiliária, a manutenção do método de reconhecimento de receitas denominado 
POC ou adoção do método das chaves, por exemplo, decorrerá das análises contratuais 
efetuadas pela Administração. A Companhia com o intuito de manter-se uniforme ao mer-
cado está acompanhando as discussões que ensejaram uma consulta ao Comitê de In-
terpretação do IASB formulada pelo CPC. Dessa forma, com o objetivo de evitar prejuízos 
informacionais aos usuários das demonstrações financeiras, a Companhia aguardará a 
conclusão dessas discussões para que as divulgações requeridas sejam efetuadas. IFRS 
16 - Operações de Arrendamento Mercantil: Essa norma substitui a norma anterior de 
arrendamento mercantil, IAS 17/CPC 06 (R1) - Operações de Arrendamento Mercantil, e 
interpretações relacionadas, e estabelece os princípios para o reconhecimento, mensura-
ção, apresentação e divulgação de arrendamentos para ambas as partes de um contrato, 
ou seja, os clientes (arrendatários) e os fornecedores (arrendadores). Os arrendatários 
são requeridos a reconhecer um passivo de arrendamento refletindo futuros pagamentos 
do arrendamento e um “direito de uso de um ativo” para praticamente todos os contratos 
de arrendamento, com exceção de certos arrendamentos de curto prazo e contratos de 
ativos de baixo valor. Para os arrendadores, os critérios de reconhecimento e mensuração 
dos arrendamentos nas demonstrações financeiras ficam substancialmente mantidos. 
Essa norma entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.A Companhia entende que 
tal norma não possui impacto relevante nas Demonstrações Financeiras. A nova norma é 
aplicável a partir de ou apos 1º de janeiro de 2018. A norma poderá ser adotada de forma 
retrospectiva, utilizando uma abordagem de efeitos cumulativos. Não existem outras nor-
mas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião da Adminis-
tração, ter impacto significativo no resultado do período ou no patrimônio líquido divulga-

dos pela Companhia. As demais explicações referentes às revisões e emissões de pro-
nunciamentos e interpretações não sofreram alterações relevantes em relação às divul-
gações existentes na Nota 3 das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2017.
4. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras 
4.1 Caixa e equivalentes de caixa      Controladora       Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Caixa e bancos  2.139 2.878 10.658 14.399
Operações compromissadas (a)  26.683 15.671 32.820 139.285
Caixa e equivalentes de caixa  28.822 18.549 43.478 153.684
(a) As operações compromissadas são títulos emitidos pelos bancos com o compromisso
de recompra do título por parte do banco, e de revenda pelo cliente, com taxas defini-
das, com liquidez imediata, lastreados por títulos privados ou públicos dependendo da
disponibilidade do banco e são registradas na CETIP. Em 31 de dezembro de 2017, as 
operações compromissadas incluem juros auferidos, em sua maioria, de 95,0% a 100,0%
do Certificado de Depósito Interbancário - CDI (97,5% a 100,6% do CDI em 2016). Os
investimentos são realizados junto a instituições financeiras avaliadas pela Administração 
como de primeira linha.
4.2 Aplicações Financeiras      Controladora       Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Fundos de investimento (a)  1.050 3716 47.497 8.504
Certificados de depósitos bancários (b)  5.786 641 64.766 1.505
Créditos restritos (c)  826 699 5.633 7.444
Aplicações Financeiras  7.662 5.056 117.896 17.453
(a) Em 2017, as operações com Fundo (PP Portfólio) com liquidez diária, representaram
juros auferidos de 101,6% CDI no ano (102,93% em 2016). (b) Em 2017, os Certificados 
de Depósitos Bancários (CDB’s) incluem juros auferidos, em sua maioria, variando de
97,0% a 100,0% (de 97,5% a 100,6% em 2016) do Certificado de Depósito Interbancário 
(CDI). (c) Valores referentes a contas corrente bloqueados temporariamente devido a par-
ticipação do Parceiro, cuja expectativa de liberação da Companhia é de até 45 dias. Em 
31 de dezembro de 2017, o valor contabilizado referente as aplicações financeiras estão
avaliados como detidos para negociação ao valor justo, contra o resultado do exercício. 
5. Contas a receber e outros créditos
5.1 Contas a receber      Controladora       Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Promitentes compradores de lotes  273.817 304.136 1.739.306 1.841.531
(-) Ajuste a valor presente (AVP)  (37.006) (39.000) (254.250) (250.730)
(-) Provisão créditos de liquidação duvidosa  (30.898) (11.250) (174.417) (49.959)
  205.913 253.886 1.310.639 1.540.842
Circulante  83.709 95.260 400.452 476.567
Não circulante  122.204 158.626 910.187 1.064.275
As parcelas do circulante e não circulante têm vencimento nos seguintes exercícios so-
ciais:      Controladora       Consolidado
Vencimento  2017 2016 2017 2016
Vencidas:
Até 90 dias  6.728 9.952 38.026 41.026
De 91 até 180 dias  3.857 3.931 21.506 22.834
Acima de 180 dias (a)  23.547 14.777 111.607 66.815
  34.132 28.660 171.139 130.675
A vencer:
2017  - 52.763 - 360.556
2018  46.700 44.533 327.372 289.529
2019  45.397 35.328 274.612 227.449
2020  28.757 29.302 202.931 187.882
2021 em diante  118.831 113.550 763.252 645.440
Total  239.685 275.476 1.568.167 1.710.856
(-) Ajuste a valor presente (AVP)  (37.006) (39.000) (254.250) (250.730)
(-) Provisão créditos de liquidação duvidosa  (30.898) (11.250) (174.417) (49.959)
Total Geral  205.913 253.886 1.310.639 1.540.842
O saldo de contas a receber dos lotes vendidos e ainda não concluídos não está to-
talmente refletido nas demonstrações financeiras. Seu registro é limitado à parcela da 
receita, reconhecida contabilmente, líquida das parcelas já recebidas. O saldo não reco-
nhecido esta mencionado na (Nota 23). Os saldos de adiantamentos de clientes, superio-
res ao montante de receita reconhecida no período estão apresentados na (Nota 10). O 
saldo de contas a receber, financiado pela Companhia, de forma geral, é atualizado pela
variação do IGP-M e IPCA, sendo a receita apurada registrada no resultado na rubrica 
“Receita de vendas de lotes”. O valor líquido do ajuste a valor presente reconhecido nas 
receitas de incorporação imobiliária do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foi 
uma receita de R$1.994 (R$1.182 em 2016) na controladora, e no consolidado, uma 
despesa de R$539 (R$54.899 em 2016). O saldo da provisão crédito de liquidação du-
vidosa e distratos é considerado suficiente pela Administração da Companhia para fazer
frente à estimativa com perdas futuras na realização do saldo de contas a receber (Nota 
2.2.18). As contas a receber de lotes foram mensuradas a valor presente considerando
a taxa de desconto apurada segundo critérios descritos na Nota 2.2.16. A taxa praticada
pela Companhia e suas controladas foi uma média de 6,65% para o exercício de 2017 
(6,60% em 2016), líquida do IGP-M. A Companhia e suas controladas celebraram em
14 de novembro de 2012 contrato de Cessão de Créditos Imobiliários (CCI), o qual tem 
por objeto a cessão, pelo Cedente ao Cessionário, de uma carteira pré-selecionada de
créditos imobiliários residenciais performados e a performar, originários da Companhia, 
suas controladas e controladas em conjunto. A carteira continua sendo mantida no saldo
de contas a receber até a liquidação por parte do cliente. Em 01 de dezembro de 2016, 
a Companhia realizou a cessão de créditos imobiliários. Cada Crédito Imobiliário está
representado por uma Cédula de Crédito Imobiliário fracionária e/ou integral, conforme o 
caso (“CCI”), emitida pelas respectivas Cedentes. As CCI foram adquiridas pela Compa-
nhia securitizadora que emitiu Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) em três séries 
respectivamente, “CRI Seniores Taxa DI”, “CRI Seniores IGPM” e “CRI Subordinados”,
objeto de distribuição pública com esforços restritos. Os créditos cedidos, descontados ao
seu valor presente, são classificados na rubrica “Cessão de Créditos”. Parte dos créditos 
cedidos pela Companhia e suas controladas estão coobrigados. Em 22 de dezembro de 
2016, a Companhia realizou a cessão de créditos imobiliários. Cada Crédito Imobiliário 
está representado por uma Cédula de Crédito Imobiliário fracionária e/ou integral, con-
forme o caso (“CCI”), emitida pelas respectivas Cedentes. Todos os referidos créditos
deverão contar com uma obrigação de recompra das Cedentes até que se implementem
condições de liberação da Recompra Compulsória. Os créditos cedidos, descontados ao 
seu valor presente, são classificados na rubrica “Cessão de Créditos”. A totalidade dos 
créditos cedidos pela Companhia e suas controladas estão coobrigados. Nos dias 18 
de agosto, 27 de setembro, e 08 de novembro de 2017, a Companhia realizou a cessão
de créditos imobiliários. Cada Crédito Imobiliário está representado por uma Cédula de
Crédito Imobiliário fracionária e/ou integral, conforme o caso (“CCI”), emitida pelas res-
pectivas Cedentes. Todos os referidos créditos deverão contar com uma obrigação de 
recompra das Cedentes até que se implementem condições de liberação da Recompra 
Compulsória. Os créditos cedidos, descontados ao seu valor presente, são classificados
na rubrica “Cessão de Créditos”. A totalidade dos créditos cedidos pela Companhia e
suas controladas estão coobrigados.
Saldo das Operações em 31 Dezembro 2017
      Controladora       Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Data da Operação
14/11/2012  9.419 15.669 12.567 20.029
01/12/2016  76 12.245 917 13.802
22/12/2016  4.580 7.443 27.178 45.690
18/08/2017  1.663 - 7.501 -
27/09/2017  - - 14.577 -
08/11/2017  68 - 25.428 -
Total Securitizadas  15.806 35.357 88.168 79.521
Circulante  11.276 19.984 38.074 35.025
Não circulante  4.530 15.373 50.094 44.496
5.2 Outros créditos      Controladora       Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Adiantamentos á parceiros nos 
 empreendimentos  17.393 17.806 38.800 35.536
Despesas e juros apropriar  1.382 2.113 12.553 21.428
Certificado de recebíveis imobiliários 
 subordinados (a)  23.502 5.230 23.502 5.230
Depósito judicial (Nota 12)  11.356 4.223 28.118 7.779
Impostos a recuperar  855 2.412 2.731 6.415
Outros realizáveis  6.980 3.624 10.618 17.880
  61.468 35.408 116.322 94.268
Circulante  26.007 24.359 56.402 63.146
Não circulante  35.461 11.049 59.920 31.122
(a) Sujeitas as variações monetárias (IGP-M) e perda por redução ao valor recuperado no
montante de R$7.800 em 2017.
6. Lotes a comercializar      Controladora       Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Terrenos  92.775 90.862 162.066 151.248
Lotes em desenvolvimento  48.736 57.018 117.367 184.182
Lotes concluídos  62.221 97.020 301.475 359.890
Provisão para perda na realização 
 de estoques  (21.051) - (22.278) -
  182.681 244.900 558.630 695.320
Circulante  97.317 159.157 409.583 556.864
Não circulante  85.364 85.743 149.047 138.456
Conforme mencionado na Nota 8, o saldo de encargos financeiros consolidados capitali-
zados em 31 de dezembro de 2017 é de R$32.244 (R$42.693 em 2016). 

...continuação

7. Investimentos em controladas e controladas em conjunto: As principais informações integrais das participações societárias mantidas estão resumidas a seguir:
          Patrimônio líquido         Controladora      Consolidado      Controladora     Consolidado
    Total do Total do      e adiatamento para    Lucro (prejuízo)         Equivalência     Equivalência
  Participação - %  ativo passivo   futuro aumento de capital      do exercício     Investimentos    Investimentos      patrimonial      patrimonial
Investimentos em controladas e controladas em conjunto  2017 2016 2017 2017 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Alphaville Manaus Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 96.805 13.550 83.255 90.757 (6.462) 21.483 83.255 90.757 - - (6.462) 21.483 - -
Alphaville SPE 41 Empreendimentos Imobiliários Ltda  100% 100% 61.691 13.051 48.640 47.316 (3.934) 33.223 48.640 47.316 - - (3.934) 33.223 - -
Alphaville Pernambuco 02 Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 61.280 14.593 46.687 54.460 (12.046) 1.351 46.687 54.460 - - (12.046) 1.351 - -
Alphaville Paraiba Empreendimentos Imobiliários Ltda  100% 100% 54.758 8.536 46.222 51.241 (10.747) 7.739 46.222 51.241 - - (10.747) 7.739 - -
Alphaville Ribeirão Preto Empreendimentos Imobiliários S.A  100% 100% 67.977 22.504 45.473 68.436 (8.583) 226 45.473 68.436 - - (8.583) 226 - -
Alphaville Juiz de Fora Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 48.274 4.002 44.272 56.283 (2.308) 1.073 44.272 56.283 - - (2.308) 1.073 - -
Terras Alphaville SPE Rio Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 50.717 7.069 43.647 38.038 530 13.991 43.647 38.038 - - 530 13.991 - -
Terras Alphaville Sergipe Desenvolvedora Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 56.003 12.610 43.393 60.520 (10.072) 5.025 43.393 60.520 - - (10.072) 5.025 - -
Terras Alphaville Vitória da Conquista Empreendimentos Imobiliários Ltda  100% 100% 48.099 6.262 41.837 53.971 (6.528) (525) 41.837 53.971 - - (6.528) (525) - -
Alphaville Litoral Norte 3 Empreendimentos Imobiliários Ltda  100% 100% 48.243 7.261 40.983 50.268 (10.977) 6.487 40.983 50.268 - - (10.977) 6.487 - -
Alphaville SPE 42 Empreendimentos Imobiliários Ltda  100% 100% 55.670 16.499 39.171 29.787 11.470 32.912 39.171 29.787 - - 11.470 32.912 - -
Dias Branco Empreendimentos Imobiliários SPE 003 S.A.  100% 100% 46.931 8.485 38.446 36.558 5.793 32.805 38.446 36.558 - - 5.793 32.805 - -
Alphaville Jundiaí Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 74.618 36.424 38.194 53.930 (14.861) 16.011 38.194 53.930 - - (14.861) 16.011 - -
Alphaville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 001 S.A.  100% 100% 47.531 9.738 37.793 53.455 (10.641) 27.236 37.793 53.455 - - (10.641) 27.236 - -
Alphaville Campo Grande Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 52.714 18.120 34.594 70.750 (14.573) 5.484 34.594 70.750 - - (14.573) 5.484 - -
Terras Alphaville Teresina Empreendimentos Imobiliários Ltda  100% 100% 40.314 4.693 35.622 47.197 (4.908) 2.050 35.622 47.197 - - (4.908) 2.050 - -
Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 50.063 15.876 34.186 38.379 (5.467) (45) 34.186 38.379 - - (5.467) (45) - -
Dias Branco Empreendimentos Imobiliários SPE 002 Ltda  100% 100% 39.386 7.182 32.204 31.284 462 20.901 32.204 31.284 - - 462 20.901 - -
Alphaville Belém Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 41.977 10.000 31.977 40.441 (8.196) (5.059) 31.959 40.423 - - (8.196) (5.059) - -
Terras Alphaville Cabo Frio Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 33.886 4.435 29.450 38.299 (6.599) 5.525 29.450 38.299 - - (6.599) 5.525 - -
Terras Alphaville Dourados Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 27.570 2.037 25.533 31.414 (3.559) (4.817) 25.533 31.414 - - (3.559) (4.817) - -
Alphaville Campos dos Goytacazes Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 28.050 2.620 25.431 28.618 (3.188) 2.632 25.431 28.618 - - (3.188) 2.632 - -
Terras Alphaville SPE Campina Grande Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 39.869 14.544 25.324 10.264 386 3.403 25.324 10.264 - - 386 3.403 - -
SPE 21 Linhares Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 32.098 9.996 22.102 32.242 (6.788) 782 22.102 32.242 - - (6.788) 782 - -
Alphaville Sergipe Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 46.904 30.156 16.749 28.644 (21.196) (1.182) 16.749 28.644 - - (21.196) (1.182) - -
Ajuste OCPC01 - juros capitalizados (a)    - - - - - - 23.332 24.309 - - (979) 3.162 - -
Outros (b)    652.397 237.025 415.369 586.535 (141.800) 37.696 267.708 413.508 36.140 43.407 (115.324) 14.512 (2.794) 5.230
Ágio na aquisição de controladas (c)    - - - - - - 13.330 13.330 - - - - - -
Total investimentos    1.903.825 537.268 1.366.554 1.729.087 (294.792) 266.407 1.255.537 1.593.681 36.140 43.407 (269.295) 246.385 (2.794) 5.230
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          Patrimônio líquido         Controladora      Consolidado      Controladora     Consolidado
    Total do Total do      e adiatamento para    Lucro (prejuízo)         Equivalência     Equivalência
  Participação - %  ativo passivo   futuro aumento de capital      do exercício     Investimentos    Investimentos      patrimonial      patrimonia
Provisão para passivo a descoberto  2017 2016 2017 2017 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Dias Branco Empreendimentos SPE 005 S.A.  100% 100% 6.932 9.925 (2.993) (1.303) (2.068) (1.339) (2.993) (1.303) - - (2.068) (1.339) - -
Alphaville SPE 63 Empreendimentos Imobiliários Ltda  100% 100% 4.387 6.552 (2.165) 1 (2.166) - (2.165) 1 - - (2.166) - - -
Alphaville SPE 48 Empreendimentos Imobiliários Ltda  100% 100% 3.667 5.415 (1.749) (1.829) (96) (2.828) (1.749) (1.829) - - (96) (2.828) - -
Alphaville Praia do Paiva Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 2.385 3.969 (1.584) (1.570) (14) - (1.584) (1.570) - - (14) - - -
Alphaville Natal Empreendimentos Imobiliários Ltda.  100% 100% 878 2.097 (1.219) 257 (2.001) (243) (1.219) 257 - - (2.001) (243) - -
Alphaville Londrina Ltda.  100% 100% 15 479 (464) (162) (309) (198) (464) (162) - - (309) (198) - -
Alphaville Caruaru Empreendimentos Imobiliários Ltda.  70% 70% 445 1.086 (641) (515) (126) (78) (449) (361) - - (88) (55) - -
Alphaville 08 Empreendimentos Imobiliários S.A.  100% 100% 6 101 (94) 356 (450) (6) (94) 356 - - (450) (6) - -
Alphaville Golf Empreendimentos Imobiliários Ltda.  67% 67% - 58 (58) (58) - - (39) (39) - - - - - -
Alphaville SPE 54 Empreendimentos Imobiliários Ltda  100% 100% 37 66 (28) 1 (29) - (28) 1 - - (29) - - -
Outros (*)    134 217 (83) 60 (142) (548) (103) (5.381) - - (250) (461) - -
Total provisão para passivo descoberto    18.886 29.965 (11.078) (4.762) (7.401) (5.240) (10.887) (10.030) - - (7.471) (5.130) - -
Total equivalência patrimonial              (276.766) 241.255 (2.794) 5.230
(a) Encargos não apropriados ao resultado das controladas, conforme requerido pelo parágrafo 6 do OCPC01. (b) Montante obtido da soma de investimentos em controladas abaixo de R$21.000 e coligadas abaixo de R$3.000. (c) Ágio na aquisição de 25% da participação 
da SPE Reserva Santa Clara, pela mais valia do terreno, o qual em testes efetuados pela Companhia não há indícios de perda de realização. 
a) Movimentação dos investimentos  Controladora Consolidado
Saldo inicial em 31 de dezembro de 2016  1.593.681 43.407
Equivalência patrimonial  (276.766) (2.794)
Integralização de capital  9.314 -
Adiantamento para futuro aumento de capital  154.874 98
Aquisição de participação  2.806 -
Aporte dos Sócios - SCP  (2.869) -
Baixa de Investimentos  (2.017) (3.418)
Dividendos a receber  (223.075) (1.153)
Usufruto de ações (dividendos pagos) (Nota 11)  (1.200) -
Reclassificação provisão para passivo a descoberto  290 -
Outros Investimentos  499 -
Saldo em 31 de dezembro de 2017  1.255.537 36.140
8. Empréstimos e financiamentos
  Venci- Taxa de    Controladora    Consolidado
Tipo de operação  mentos juros ao ano 2017 2016 2017 2016
Cédula de crédito   Ago/18 CDI +2,35%
 bancário (a)  a Dez/21 a CDI +5,50% 164.277 303.658 164.277 303.658
Nota Promissória  Nov/20 CDI + 3,45% 50.347 23.706 50.347 23.706
    214.624 327.364 214.624 327.364
Parcela circulante    92.582 327.364 92.582 327.364
Parcela não circulante    122.042 - 122.042 -
(a) Corresponde às linhas de financiamento junto a instituições financeiras para a capta-
ção de recursos necessários ao desenvolvimento dos empreendimentos. Em 04 de Agosto 
de 2015, a Companhia captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) no montante 
de R$50.000 com prazo de 60 meses sendo garantido pela cessão fiduciária de recebíveis 
imobiliários selecionados e com a finalidade de prover recursos para a construção de em-
preendimentos imobiliários. Em 12 de novembro de 2015, a Companhia captou através de 
2 (duas) Cédulas de Crédito Bancário (CCB), sendo a primeira (Série 1) no montante de 
R$150.000 para a liquidação da nota promissória emitida em 22 de novembro de 2015, e 
a segunda (Série 2) no montante de R$100.000, ambas com o prazo de 48 meses sendo 
garantido pela Cessão Fiduciária de Recebíveis Imobiliários e com a finalidade de prover 
recursos para a construção de empreendimentos Imobiliários. A CCB foi objeto de ces-
são à Companhia securitizadora que emitiu Certificado de Recebíveis Imobiliário (CRI), 
o qual teve sua distribuição pública com esforços restritos encerrada nesta data. Em 09 
de Dezembro de 2015, a Companhia realizou a emissão e oferta de notas promissórias 
totalizando R$30.000, com o prazo total de 36 meses sendo garantido pela cessão fidu-
ciária de recebíveis imobiliários e com a finalidade de prover recursos para a construção 
de empreendimentos imobiliários. As notas promissórias são emitidas pela Companhia no 
âmbito da 3º emissão de 12 (doze) notas promissórias comerciais, com o valor unitário 
de R$2.500 na data da emissão, nos termos da Instrução CVM nº 134 e das demais dis-
posições legais e regulamentares aplicáveis. Em 27 de Novembro de 2017, a Companhia 
realizou o pré pagamento das notas promissórias remanescentes dessa emissão. Em 30 
de Agosto de 2017, a Companhia captou através de Cédula de Crédito Bancário (CCB) 
no montante de R$10.000 com prazo de 365 dias sem constituição de garantia. Em 16 de 
Novembro de 2017, a Companhia aumentou o prazo de pagamento do saldo remanes-
cente de R$6.000 da Cédula de Crédito Bancário (CCB), com encerramento previsto para 
em 25 de Novembro de 2017, para mais 365 dias, sem constituição de garantia. Em 28 
de Novembro de 2017, a Companhia realizou a emissão e oferta de notas promissórias 
totalizando R$49.900, com o prazo total de 36 meses sendo garantido pela cessão fidu-
ciária de recebíveis imobiliários. As notas promissórias são emitidas pela Companhia no 
âmbito da 4º emissão de 34 (trinta e quatro) notas promissórias comerciais, nos termos da 
Instrução CVM nº 134 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. Em 
08 de Dezembro de 2017, a Companhia captou através de Cédula de Crédito Bancário 
(CCB) no montante de R$10.000 com prazo de 48 meses sendo garantido pela cessão 
fiduciária de recebíveis imobiliários selecionados. A Companhia está sujeita a índices e 
limites de adimplência (“covenants”), sendo, em sua maioria, compostos por limitações ao 
nível de endividamento total. Na data do final do exercício contábil a Companhia encontra-
-se adimplente com suas obrigações.   Controladora e Consolidado
  2017 2016
Total de contas a receber mais estoques de unidades 
 concluídas devem ser maior que 1,3 vezes a dívida líquida  1,72 2,10
Razão entre Estoque mais Contas à Receber e Dívida Líquida
 mais Passivo Construtivo devem ser maior que 1,25  2,27 N/A
Razão entre contas a receber e dívida líquida deverá 
 ser sempre superior a 1,1.  2,38 1,94
Razão entre dívida líquida e patrimônio líquido e debentures 
 conversiveis deverá ser sempre inferior a 1,6.  0,97 1,58
Alguns covenants foram reestruturados ao longo de 2017, incluindo a posição das Deben-
tures Conversíveis em Ações, emitidas pela Companhia, no Patrimônio Líquido, e excluin-
do as mesmas do cálculo da Dívida Líquida. O covenant “Dívida Líquida sobre Ebitda” foi 
substituído por um novo covenant descrito como: “(Estoque + Contas a Receber) / (Dívida 
Líquida + Passivo Construtivo)” As parcelas circulantes e não circulantes têm o seguinte 
vencimento:      Controladora      Consolidado
  2017 2016 2017 2016
2016  - - - -
2017  - 327.364 - 327.364
2018  92.582 - 92.582 -
2019 em diante  122.042 - 122.042 -
Total  214.624 327.364 214.624 327.364
As despesas financeiras de empréstimos são capitalizadas ao custo de empreendimen-
tos em andamento e terrenos com prospecção de lançamento, de acordo com a utilização 
dos recursos, e apropriadas ao resultado de acordo com o critério adotado para o reco-
nhecimento de receitas, conforme abaixo demonstrado. A taxa de capitalização utilizada 
na determinação do montante dos custos de empréstimos elegível à capitalização foi de 
10,26% em 31 de dezembro de 2017 (16,20% em 31 de dezembro 2016).
      Consolidado
  2017 2016
Despesas financeiras  210.111 229.233
Encargos financeiros capitalizados  (7.530) (27.316)
Encargos financeiros líquidos (Nota 21)  202.581 201.917
Encargos financeiros incluídos na rubrica lotes a comercializar
Saldo inicial  42.693 33.041
Encargos financeiros capitalizados  7.530 27.316
Encargos apropriados ao resultado  (17.979) (17.664)
Saldo final (Nota 6)  32.244 42.693
9. Debêntures        Controladora e
         Consolidado
  Principal Remuneração Vencimento 
Emissões  - R$ anual final 2017 2016
Primeira emissão  660.000 CDI+3,05% Dezembro
     de 2023 701.763 765.006
Segunda emissão  350.000 IGPM+14,00% Maio de 2020 445.748 388.745
Terceira emissão  449.998 IGPM+14,00% Fevereiro 
    de 2021 493.403 -
     1.640.914 1.153.751
Parcela circulante     41.763 765.006
Parcela não circulante     1.599.151 388.745
As parcelas circulantes e não circulantes têm os seguintes vencimentos:
          Controladora e Consolidado
Vencimento  2017 2016
2016  - -
2017  - 765.006
2018  41.763 -
2019 e depois  1.599.151 388.745
  1.640.914 1.153.751
Em 9 de setembro de 2013, a Companhia obteve aprovação para a distribuição pública 
com esforços restritos de colocação da 1ª Emissão de debêntures simples, não conver-
síveis em ações, em série única, com garantia real e prazo de vencimento de oito anos e 
no valor total de até R$800.000, garantida pela cessão fiduciária de recebíveis imobiliá-
rios selecionados originários da Companhia e suas controladas. Em 09 de dezembro de 
2013 foi integralizado o montante R$500.000, em 17 de julho de 2014, foi integralizado 
R$150.000 e, em 19 de março de 2015, foi integralizado R$150.000. A escritura conta 
com cláusulas que restringem a habilidade da Companhia na tomada de algumas ações, 
e pode requerer o vencimento antecipado em caso de descumprimento destas cláusulas. 
Os índices e os montantes mínimos e máximos requeridos por essas cláusulas restritivas 
em 31 de dezembro de 2017 estão apresentados a seguir:
Primeira emissão  2017 2016
Razão entre Estoque mais Contas à Receber e Dívida Líquida 
 mais Passivo Construtivo devem ser maior ou igual a 1,25  2,27 N/A
Razão entre total de recebíveis e dívida líquida deverá 
 ser igual ou superior a 1,1  2,38 1,94
Alguns covenants foram reestruturados ao longo de 2017, excluindo a posição das De-
bentures Conversíveis em Ações, emitidas pela Companhia, do cálculo da Dívida Líquida. 
O covenant “Dívida Líquida sobre Ebitda” foi substituído por um novo covenant descrito 
como: “(Estoque + Contas a Receber) / (Dívida Líquida + Passivo Construtivo)” Em 9 de 
maio de 2016, a Companhia obteve aprovação para a distribuição privada da 2ª Emissão 
de debêntures, conversíveis em ações ordinárias, em série única, sem garantia real e 
prazo de vencimento de quatro anos no valor total de até R$350.000. Em 10 de maio de 
2016 foi integralizado o montante R$250.000 e em 16 de agosto de 2016, foi integralizado 
R$106.393, valor atualizado monetariamente conforme descrito na escritura de emissão. 
A escritura de emissão não estabelece índices financeiros restritivos à Companhia (“Co-
venants”). Em 10 de fevereiro de 2017, a Companhia obteve aprovação para a distribuição 
privada da 3ª Emissão de debêntures, conversíveis em ações ordinárias, em série única, 
sem garantia real e prazo de vencimento de quatro anos no valor total de até R$450.000. 
As integralizações foram em 21 de fevereiro de 2017 no montante de R$66.000, em 24 
de março de 2017 no montante de R$40.000, em 25 de abril de 2017 no montante de 
R$57.694, em 17 de maio de 2017 no montante de R$63.658, em 05 de junho de 2017 
no montante de R$53.836 e em 29 de junho no montante de R$168.810, cujos valores 
foram atualizados monetariamente conforme descrito na escritura de emissão. A escritura 
de emissão não estabelece índices financeiros restritivos à Companhia (“Covenants”).
10. Obrigações por compra de imóveis e adiantamentos de clientes
      Controladora       Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Obrigações por compra de imóveis  - - 3.621 8.490
Adiantamentos de clientes  51 58 44.904 28.528
  51 58 48.525 37.018
As obrigações são, substancialmente, atualizadas pela variação do Índice Geral de Pre-
ços do Mercado - IGP-M. 11. Obrigações com investidores: Como parte do processo 
da operação de captação por meio de emissão de Cédulas de Crédito Bancário - CCB, 
em 2011 de R$35.000, a Companhia celebrou instrumento particular de constituição de 
usufruto oneroso sobre 100% das ações preferenciais da Alphaville Ribeirão Preto Em-
preendimentos Imobiliários S.A. pelo prazo de 6 (seis) anos, liquidado em março de 2017, 
registrados com base no custo amortizado por meio da taxa efetiva da transação. O saldo 

em 31 de dezembro de 2017 era R$ 0 (R$ 913 em 2016) e o montante final de dividendos 
pagos aos sócios detentores das ações preferenciais foi de R$1.200 (Nota 7(i)a). 12. Pro-
visões para demandas judiciais: A Companhia e suas controladas são parte em ações 
judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, 
decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tributárias, trabalhis-
tas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base em informações de 
seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações 
trabalhistas, com base na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, cons-
tituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas com 
as ações em curso. A Companhia não espera reembolsos em conexão com o resultado 
desses processos. Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as 
movimentações na provisão estão sumarizadas a seguir:
     Total
  Processos Processos Processos conso-
  cíveis tributários trabalhistas lidado
Saldo em 31 de dezembro de 2015  5.348 129 1.619 7.096
Complemento de provisão  3.383 1 455 3.839
Pagamento ou realização de provisão  (2.058) - (51) (2.109)
Saldo em 31 de dezembro de 2016  6.673 130 2.023 8.826
Complemento de provisão  28.768 - 5.367 34.135
Pagamento ou realização de provisão  (16) (54) - (70)
Saldo em 31 de dezembro de 2017  35.425 76 7.390 42.891
Parcela não circulante  35.425 76 7.390 42.891
Processos cíveis, tributários e trabalhistas: A Companhia e suas controladas são partes 
em outros processos trabalhistas, tributários e cíveis decorrentes do curso normal dos 
seus negócios, os quais, na opinião da Administração e de seus assessores legais, pos-
suem expectativa de perda classificada como possível, sendo que, nenhuma provisão foi 
constituída para fazer face de desfechos desfavoráveis dos mesmos. O montante desses 
processos são conforme descritos abaixo:  2017 2016
Processos cíveis  362.614 263.128
Processos tributários  70.651 12.625
Processos trabalhistas  23.438 33.817
  456.703 309.570
Com o agravamento da crise econômica, o ingresso de ações na justiça aumentou e 
consequentemente o aumento das garantias dos recursos nos processos. O saldo de 
depósitos judiciais da Companhia e de suas controladas, em 31 de dezembro de 2017, 
correspondeu a R$28.118 (R$7.779 em 2016) registrados na rubrica de “outros créditos” 
no ativo não circulante (Nota 5.2). ii) Risco ambiental: Há uma diversidade de legislação 
ambiental nas esferas federal, estadual e municipal. Estas leis ambientais podem resultar 
em atrasos para a Companhia na adequação da conformidade e outros custos, e impedir 
ou restringir empreendimentos. Antes do acordo de parceria de um loteamento, a Compa-
nhia efetua a análise de todos os assuntos ambientais necessários e aplicáveis, incluindo 
a possível existência de materiais perigosos ou tóxicos, substância residual, árvores, ve-
getação e a proximidade de um terreno para áreas de preservação permanente. Assim, 
antes do lançamento de um loteamento, a Companhia obtém todas as aprovações gover-
namentais e incluindo licenças ambientais. Adicionalmente, a legislação ambiental esta-
belece sanções criminais, cíveis e administrativas para indivíduos e entidades legais para 
atividades consideradas como infrações ou delitos ambientais. As penalidades incluem 
suspensão das atividades de desenvolvimento, perdas de benefícios fiscais, reclusão e 
multa. Os processos em discussão pela Companhia na esfera cível estão classificados 
pelos assessores jurídicos com probabilidade de perda possível. iii) Obrigações relacio-
nadas com a conclusão dos loteamentos: A Companhia e suas controladas comprome-
tem-se a entregar unidades imobiliárias por construir em troca de terrenos adquiridos. A 
Companhia também assume o compromisso de concluir as unidades vendidas, assim 
como atender às leis que regem o setor da construção civil, incluindo a obtenção de 
licenças das autoridades competentes e prazos para início e entrega dos empreendimen-
tos sujeita a penalidades legais e contratuais. A Companhia mantém compromissos com 
terceiros (parceiros) e sócios nos empreendimentos em conjunto: • Contratos de parceria 
com proprietários de terrenos, o qual será sócio ou parceiro imobiliário; • Compromisso 
com fornecedores os quais estão sendo contratados, ou com terceiros quaisquer no pré-
-lançamento ou avaliação do negócio. A Companhia, em 31 de dezembro de 2017, por 
meio de suas controladas possui obrigações de longo prazo no montante de R$16.609 
(R$18.991 em 2016), relacionados com o fornecimento de serviços e de matéria-prima 
utilizada no desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários. A Companhia possui 
contrato de aluguel para o imóvel onde se situa suas instalações, sendo o custo mensal 
de R$465 reajustado anualmente pela variação do IGPM-FGV. 13. Imposto de renda e 
contribuição social: a) Imposto de renda e contribuição social corrente: A reconciliação 
da taxa efetiva da alíquota nominal para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 
e de 2016, é como segue:         Consolidado
  2017 2016
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 
 e das participações estatutárias  (776.503) (90.821)
Imposto de renda calculado à alíquota nominal - 34%  264.011 30.879
Efeito líquido das controladas tributadas pelo lucro presumido  (102.062) 64.552
Plano de opções de ações  - (6.140)
Diferenças permanentes  (13.296) 2.251
Encargos sobre obrigações com investidores  (2.755) (246)
Resultado com equivalência  (950) 1.778
Créditos tributários não reconhecidos  (141.563) (109.232)
  3.385 (16.158)
Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente  (8.878) (24.468)
Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido  12.263 8.310

b) Imposto de renda e contribuição social diferido: O imposto de renda e a contribuição
social diferidos tem a seguinte origem:
      Controladora       Consolidado
Diferenças temporárias  2017 2016 2017 2016
Tributação de receita entre regimes de 
 caixa e competência  (40.490) (50.545) (40.490) (50.545)
Diferenças temporárias - PIS e 
 COFINS diferido  3.214 4.005 3.214 4.005
Provisões para demandas judiciais  3.293 3.001 3.293 3.001
Ajuste a valor presente (AVP)  12.582 13.222 12.582 13.222
Demais provisões  28.039 12.616 28.039 12.616
  6.638 (17.701) 6.638 (17.701)
Crédito tributário
Prejuízos fiscais e bases negativas de 
 imposto de renda e contribuição social  450.504 321.017 450.504 321.017
Créditos tributários não reconhecidos (*)  (457.270) (315.707) (457.270) (315.707)
  (6.766) 5.310 (6.766) 5.310
  (128) (12.391) (128) (12.391)
* Os créditos tributários são reconhecidos até o limite de 30% da base tributável confor-
me a legislação do Imposto de Renda, na extensão que sejam consideradas realizadas 
conforme Nota 2.2. 14. Patrimônio líquido: (i) Capital social: O capital social subscrito e
integralizado em 31 de dezembro de 2017 é de R$459.480 (R$433.248 em 2016) e está 
representado por 122.882.644 ações, sendo 120.418.615 ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal e 2.464.029 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mantidas 
em tesouraria no montante de R$23.185. O Conselho de Administração da Companhia 
está autorizado a deliberar a emissão de ações ordinárias, dentro do limite do capital
autorizado, independentemente de reforma estatutária. Em 03 de abril de 2017, foi apro-
vado pela Reunião do Conselho da Administração, o aumento no capital social da Com-
panhia no montante de R$26.232 mediante a emissão de novas ações as quais foram 
integralizadas pelos acionistas com Certificados de Recebíveis Imobiliários Subordinados
apresentados na rubrica “Títulos e valores mobiliários” (Nota 5.2). A movimentação no 
número de ações é a seguinte:
       Ações - em milhares
        Ordinárias
  Capital  Em
  social Nomi- tesou-
  R$ mil nativas raria Total
31 de dezembro de 2015  291.287 115.360 2.451 117.811
Aumento capital social sem emissão de ações  141.961 - - -
Recompra de ações  - (13) 13 -
31 de dezembro de 2016  433.248 115.347 2.464 117.811
Aumento capital social com emissão de ações  26.232 5.072 - 5.072
31 de dezembro de 2017  459.480 120.419 2.464 122.883
(ii) Destinação dos resultados e reservas: • Reservas de lucro e de capital: Em 31 de de-
zembro 2017 a reserva legal, a reserva de retenção de lucros e Investimentos e reserva 
de capital de outorga de ações foram integralmente destinadas para compensar parte do
prejuízo do exercício. • Dividendos: Face o prejuízo no exercício não há proposição de di-
videndos em 31 de dezembro 2017 assim como em 2016. 15. Instrumentos financeiros:
A Companhia e suas controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo, em 
derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. As operações da Companhia e das suas
controladas estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos: (i) Considerações sobre
riscos: a) Risco de crédito: A Companhia e suas controladas restringem a exposição a
riscos de crédito associados a caixa e equivalentes de caixa, efetuando seus investimen-
tos em instituições financeiras avaliadas como de primeira linha e com remuneração em 
títulos de curto prazo. Com relação às contas a receber, a Companhia restringe a sua
exposição a riscos de crédito por meio de vendas para uma base ampla de clientes e de 
análises de crédito contínua. Adicionalmente, inexistem históricos relevantes de perdas 
em face da existência de garantia real de recuperação de seus produtos nos casos de
inadimplência durante o período de construção. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016,
não havia concentração de risco de crédito relevante associado a clientes. b) Risco de
taxa de juros: Decorre da possibilidade de a Companhia e as suas controladas sofrerem
ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ati-
vos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a Companhia e suas 
controladas buscam diversificar a captação de recursos em termos de taxas prefixadas 
ou pós-fixadas. As taxas de juros sobre empréstimo estão mencionadas na Nota 8. As 
taxas de juros contratadas sobre aplicações financeiras estão mencionadas na (Nota 4). 
c) Risco de liquidez: O risco de liquidez consiste na eventualidade da Companhia e suas 
controladas não dispor de recursos suficientes para cumprir com seus compromissos
em função dos prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. Para mitigar os riscos
de liquidez e a otimização do custo médio ponderado do capital, a Companhia monitora 
permanentemente seu nível de endividamento de acordo com os padrões de mercado e 
o cumprimento de índices (covenants) previstos em contratos de empréstimos de modo 
a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia de recursos, quando
necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de compromissos. 

Controladora: Em 31 de dezembro de 2017  Menos de 1 ano 1 a 3 anos 4 a 5 anos Mais que 5 anos Total
Aplicações financeiras (Nota 4.2)  7.662 - - - 7.662
Certificado de recebíveis imobiliários subordinados (Nota 5.2)  - - 23.502 - 23.502
Contas a receber (Nota 5)  80.832 74.153 44.305 74.527 273.817
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  (92.582) (122.042) - - (214.624)
Debêntures (Nota 9)  (41.763) (1.335.151) (264.000) - (1.640.914)
Fornecedores  (15.000) (1.631) - - (16.631)
Efeito líquido  (60.851) (1.384.671) (196.193) 74.527 (1.567.188)
Em 31 de dezembro de 2016  Menos de 1 ano 1 a 3 anos 4 a 5 anos Mais que 5 anos Total
Aplicações financeiras (Nota 4.2)  5.056 - - - 5.056
Certificado de recebíveis imobiliários subordinados (Nota 5.2)  - - 5.230 - 5.230
Contas a receber (Nota 5)  81.423 79.860 52.298 90.555 304.136
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  (164.263) (150.298) (12.803) - (327.364)
Debêntures (Nota 9)  (157.006) (304.000) (540.745) (152.000) (1.153.751)
Fornecedores  (20.062) (4.613) - - (24.675)
Obrigações com investidores (Nota 11)  (913) - - - (913)
Efeito líquido  (255.765) (379.051) (496.020) (61.445) (1.192.281)
Consolidado: Em 31 de dezembro de 2017  Menos de 1 ano 1 a 3 anos 4 a 5 anos Mais que 5 anos Total
Aplicações financeiras (Nota 4.2)  117.896 - - - 117.896
Certificado de recebíveis imobiliários subordinados (Nota 5.2)  - - 23.502 - 23.502
Contas a receber (Nota 5)  498.511 477.542 311.527 451.726 1.739.306
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  (92.582) (122.042) - - (214.624)
Debêntures (Nota 9)  (41.763) (1.335.151) (264.000) - (1.640.914)
Fornecedores  (84.296) (16.609) - - (100.905)
  - - - - -
Efeito líquido  397.766 (996.260) 71.029 451.726 (75.739)
Em 31 de dezembro de 2016  Menos de 1 ano 1 a 3 anos 4 a 5 anos Mais que 5 anos Total
Aplicações financeiras (Nota 4.2)  17.453 - - - 17.453
Certificado de recebíveis imobiliários subordinados (Nota 5.2)  - - 5.230 - 5.230
Contas a receber (Nota 5)  491.231 516.978 343.631 489.691 1.841.531
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  (164.263) (150.298) (12.803) - (327.364)
Debêntures (Nota 9)  (157.006) (304.000) (540.745) (152.000) (1.153.751)
Fornecedores  (94.491) (18.991) - - (113.482)
Obrigações com investidores (Nota 11)  (913) - - - (913)
Efeito líquido  92.011 43.689 (204.687) 337.691 268.704
d) Hierarquia de valor justo: A Companhia utiliza a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos financeiros pela técnica de avaliação: Nível 1: preços 
negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos; Nível 2: inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que são
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços); e Nível 3: inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis
observáveis de mercado (inputs não observáveis). Segue abaixo o nível de hierarquia do valor justo para os instrumentos financeiros ativos mensurados a valor justo através do 
resultado da Companhia apresentados nas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e de 2016.
    Controladora   Consolidado
      Hierarquia de valor justo - 2017
Ativos financeiros  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3
Aplicações financeiras (Nota 4.2)  7.662 - - 117.896 - -
Certificado de recebíveis imobiliários subordinados (Nota 5.2)  23.502 - - 23.502 - -
    Controladora   Consolidado
      Hierarquia de valor justo - 2016
Ativos financeiros  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3
Aplicações financeiras (Nota 4.2)  5.056 - - 17.453 - -
Certificado de recebíveis imobiliários subordinados (Nota 5.2)  5.230 - - 5.230 - -
No decorrer dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, não houve transferências entre avaliações de valor justo nível 1 e nível 2 nem transferências entre avaliações 
de valor justo nível 3 e nível 2. (ii) Valor justo dos instrumentos financeiros: a) Cálculo do valor justo: Os seguintes valores justos estimados foram determinados usando as informa-
ções de mercado disponíveis e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, um julgamento considerável é necessário para interpretar informações de mercado e estimar o
valor justo. Assim, as estimativas aqui apresentadas não são necessariamente indicativas dos montantes que a Companhia poderia realizar no mercado atual. O uso de diferentes
premissas de mercado e/ou metodologias de estimativas podem ter um efeito significativo nos valores justos estimados. Os seguintes métodos e premissas seguintes foram usados 
para estimar o valor justo para cada classe dos instrumentos financeiros para os quais a estimativa de valores é praticável: (i) Os valores caixa e equivalentes de caixa, aplicações
financeiras, contas a receber e demais recebíveis e demais passivo circulante se aproximam de seu valor justo registrado nas demonstrações financeiras. (ii) O valor justo dos emprés-
timos bancários e outras dívidas financeiras é estimado através dos fluxos de caixa futuro descontado utilizando taxas anualmente disponíveis para dívidas ou prazos semelhantes
e remanescentes. Segue abaixo os valores contábeis e justos dos principais ativos e passivos em 31 de dezembro de 2017 e 2016:
     Controladora
   2017  2016
Ativos financeiros  Valor contábil Valor justo Valor contábil Valor justo
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4.1)  28.822 28.822 18.549 18.549
Aplicações financeiras (Nota 4.2)  7.662 7.662 5.056 5.056
Certificado de recebíveis imobiliários subordinados (Nota 5.2)  23.502 23.502 5.230 5.230
Contas a receber (Nota 5.1)  205.913 205.913 253.886 253.886
Passivo financeiro
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  214.624 215.503 327.364 337.910
Debentures (Nota 9)  1.640.914 1.720.664 1.153.751 1.226.131
Fornecedores  16.631 16.631 24.675 24.675
     Consolidado
   2017  2016
Ativos financeiros  Valor contábil Valor justo Valor contábil Valor justo
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4.1)  43.478 43.478 153.684 153.684
Aplicações financeiras (Nota 4.2)  117.896 117.896 17.453 17.453
Certificado de recebíveis imobiliários subordinados (Nota 5.2)  23.502 23.502 5.230 5.230
Contas a receber (Nota 5.1)  1.310.639 1.310.639 1.540.842 1.540.842
Passivo financeiro
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  214.624 215.503 327.364 337.910
Debêntures (Nota 9)  1.640.914 1.720.664 1.153.751 1.226.131
Fornecedores  100.905 100.905 113.482 113.482
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Aos Conselheiros e Administradores da Alphaville Urbanismo S.A.. São Paulo - SP. 
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Al-
phaville Urbanismo S.A. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, 
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas 
e outras informações elucidativas. Opinião sobre as demonstrações financeiras indi-
viduais: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Alphaville Urbanismo S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Opinião sobre as demonstrações finan-
ceiras consolidadas: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira consolidada da Alphaville Urbanismo S.A. em 31 de dezembro de 
2017, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consoli-
dados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo In-
ternational Accounting Standards Board (IASB) aplicáveis a entidades de incorporação 
imobiliária no Brasil e aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Alphaville Urbanismo 
S.A. e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Códi-
go de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acor-
do com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante sobre a continuidade 
operacional: Chamamos a atenção para a Nota 1 às demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas, que indica que a Companhia incorreu no prejuízo de R$ 764 mi-
lhões (consolidado - R$ 773 milhões) durante o exercício findo em 31 de dezembro de 
2017 e, conforme balanço patrimonial nessa data, apresenta patrimônio líquido negativo 
de R$ 141 milhões (consolidado - R$ 116 milhões). Esses eventos e condições, juntamen-
te com o fato da execução do plano depender da conclusão das tratativas com terceiros 
e do sucesso da implementação das ações sob controle e gestão da Companhia, confor-
me indicado na referida nota, indicam a existência de incerteza relevante que pode levan-
tar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 
Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Ênfase: Orientação 
OCPC 04 editada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis: Conforme descrito na 
Nota 2.1, as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações financeiras con-
solidadas foram preparadas de acordo com as IFRS aplicáveis a entidades de incorpora-
ção imobiliária e consideram, adicionalmente, a Orientação OCPC 04 editada pelo Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis. Essa orientação trata do reconhecimento da receita 
desse setor e envolve assuntos relacionados ao significado e aplicação do conceito de 
transferência contínua de riscos, benefícios e de controle na venda de unidades imobiliá-
rias, conforme descrito em maiores detalhes na Nota 2.2.2. Nossa conclusão não está 
modificada em função desse assunto. Principais assuntos de auditoria: Principais as-
suntos 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 auditoria 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. Além do assunto descrito na seção “Incer-
teza relevante relacionada com a continuidade operacional”, determinamos que os as-
suntos descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em 
nosso relatório. Reconhecimento de Receita - estimativa dos custos de construção e 
percentual de conclusão da obra (“POC”): Nota explicativa 2.2.2 (i) e 18 das demons-

trações financeiras individuais e consolidadas Principais assuntos de auditoria: Como 
nossa auditoria conduziu esse assunto: A Companhia utiliza o método de Porcenta-
gem de Conclusão (“POC” - “Percentage of completion”) para contabilizar as receitas de 
vendas de lotes. Devido à relevância dos custos de construção a incorrer, que são base 
para o reconhecimento de receita, e ao alto grau de julgamento envolvido na determina-
ção do cálculo do percentual de conclusão da obra, que pode impactar as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas e o valor do investimento registrado pelo método da 
equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras da controladora, consideramos 
esse assunto significativo para a nossa auditoria. Com base em uma amostra de em-
preendimentos, inspecionamos os orçamentos de custos e respectivas aprovações, con-
frontamos também por amostragem, o valor dos custos incorridos com a respectiva docu-
mentação suporte, avaliamos a natureza e razoabilidade das mudanças ocorridas no 
custo orçado e efetuamos a análise da razoabilidade do percentual de evolução da obra 
e avaliamos a evolução dos custos a incorrer para verificar movimentações não usuais. 
Recalculamos o reconhecimento de receita na data-base considerando os mapas geren-
ciais de evolução física. Em relação aos custos incorridos analisamos, em base amostral, 
a respectiva documentação comprobatória. Avaliamos também a adequação das divulga-
ções em notas explicativas efetuadas pela Companhia. Com base nas evidências obtidas 
por meio dos procedimentos de auditoria acima resumidos, consideramos aceitáveis os 
saldos e valores originados do processo de reconhecimento de receita no contexto das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Redução ao valor recuperável (“impair-
ment”) do contas a receber e estoques: Notas explicativas 2.2.1 (ii) (b), 2.2.7 e 2.2.18 
(ii) das demonstrações financeiras individuais e consolidadas Principais assuntos de 
auditoria: Como nossa auditoria conduziu esse assunto: A Companhia revisa perio-
dicamente sua carteira de contas a receber e estoques com o objetivo de estimar a ne-
cessidade de constituição de provisão para perda por redução ao valor realizável/recupe-
rável de suas transações. A determinação do impairment das contas a receber e esto-
ques é documentada em políticas internas e exige, por sua natureza, a utilização de jul-
gamentos e premissas por parte da Companhia. Devido à relevância do contas a receber 
e dos estoques e ao alto grau de julgamento para a determinação das premissas relacio-
nadas ao teste de impairment desses ativos que pode impactar os valores reconhecidos 
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o valor do investimento regis-
trado pelo método da equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras da contro-
ladora, consideramos esse assunto significativo para a nossa auditoria. Obtivemos enten-
dimento do processo relacionado à identificação e registro do contas a receber e a men-
suração da perda por redução ao valor realizávell dos estoques. Avaliamos a razoabilida-
de dos critérios, premissas e dados utilizados pela Companhia para mensurar as perdas 
por impairment das contas a receber avaliadas de forma coletiva, incluindo o recálculo 
matemático das provisões para perdas e avaliação do histórico de inadimplência das 
contas a receber. Para os estoques, com base em uma amostra, analisamos a documen-
tação e as premissas que suportam a decisão da Companhia quanto ao valor realizável 
desses ativos, incluindo a comparação das estimativas com o histórico dos preços prati-
cados nas vendas dos lotes e cotações independentes do valor do terreno. Avaliamos 
também a adequação das divulgações em notas explicativas efetuadas pela Companhia. 
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos de auditoria acima resu-
midos, consideramos aceitáveis os saldos do contas a receber e estoques no contexto 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referen-
tes ao exercício findo m 31 de dezembro de 2017. Responsabilidades da administra-
ção pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações 
financeiras consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e com 
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Ac-
counting Standards Board (IASB), 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 de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 

contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Respon-
sabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existen-
tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspec-
tiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Companhia e suas controladas. - Avaliamos a adequação das polí-
ticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de au-
ditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacio-
nal da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais 
se manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demons-
trações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transa-
ções e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. -
Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financei-
ras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela dire-
ção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião
de auditoria. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a Admi-
nistração, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na 
auditoria das demonstrações financeiras 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, determinarmos que o 
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas
de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
comunicação para o interesse público.

São Paulo, 06 de março de 2018
 KPMG Auditores Independentes Giuseppe Masi
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b) Risco de aceleração de dívida: Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Companhia 
possuía contratos de empréstimos e financiamentos em vigor, com cláusulas restritivas 
(“covenants”), relacionadas à geração de caixa, índices de endividamento e outros. Essas 
cláusulas restritivas estão sendo observadas pela Companhia (conforme descrito nas 
Notas 8 e 9) e não restringem a sua capacidade de condução normal de seus negó-
cios. c) Risco de mercado: A Companhia dedica-se à incorporação, construção e venda 
de loteamentos. Além dos riscos que afetam de modo geral o mercado imobiliário, tais 
como interrupções de suprimentos e volatilidade do preço dos materiais e equipamentos 
de construção, mudanças na oferta e procura de empreendimentos em certas regiões, 
greves e regulamentos ambientais e de zoneamento, as atividades da Companhia são 
especificamente afetadas pelos seguintes riscos: • A conjuntura econômica do Brasil, que 
pode prejudicar o crescimento do setor imobiliário como um todo, através da desacelera-
ção da economia, aumento dos juros, flutuação da moeda e instabilidade política, além 
de outros fatores. • Impedimento no futuro, em decorrência de nova regulamentação ou 
condições de mercado, de corrigir monetariamente os recebíveis, de acordo com certas 
taxas de inflação, conforme atualmente permitido, o que poderia tornar um projeto in-
viável financeira ou economicamente. • O grau de interesse dos compradores em novo 
projeto lançado ou o preço de venda por unidade, necessário para vender todas as unida-
des, pode ficar abaixo do esperado, fazendo com que o projeto se torne menos lucrativo 
do que o esperado. • Na hipótese de falência ou dificuldades financeiras significativas de 
uma grande Companhia do setor imobiliário, o setor com um todo pode ser prejudicado, 
o que poderia causar uma redução da confiança dos clientes em outras Companhias que 
atuam no setor. • Condições do mercado imobiliário local e regional, tais como excesso 
de oferta, escassez de terrenos em certas regiões ou aumento significativo do custo de 
aquisição de terrenos. • Risco de compradores terem uma percepção negativa quanto à 
segurança, conveniência e atratividade das propriedades da Companhia, bem como à 
sua localização. • As margens de lucro da Companhia podem ser afetadas em virtude 
de aumento dos custos operacionais, incluindo investimentos, prêmio de seguro, tribu-
tos imobiliários e tarifas públicas. • As oportunidades de incorporação podem diminuir. 
• A construção e venda de unidades dos empreendimentos podem não ser concluídas 
dentro do cronograma, acarretando o aumento dos custos de construção ou a rescisão 

dos contratos de venda. • Inadimplemento de pagamento após a entrega das unidades 
adquiridas a prazo. A Companhia tem o direito de promover ação de cobrança, tendo 
por objetivo os valores devidos e/ou a retomada da unidade do comprador inadimplente, 
não podendo assegurar que será capaz de reaver o valor total do saldo devedor ou, uma 
vez retomado o imóvel, a sua venda em condições satisfatórias. • A queda do valor de 
mercado dos terrenos mantidos em estoque, antes da incorporação do empreendimento 
ao qual se destina, e a incapacidade de preservar as margens anteriormente projetadas 
para as respectivas incorporações. (iii) Gestão do capital social: O objetivo da gestão de 
capital da Companhia é assegurar que se mantenha uma classificação de crédito forte 
perante as instituições a fim de suportar os negócios da Companhia e maximizar o valor 
aos acionistas. A Companhia inclui dentro da estrutura de dívida líquida: empréstimos 
e obrigações com investidores menos disponibilidades (caixa e equivalentes de caixa e 
aplicações financeiras):
      Controladora       Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  214.624 327.364 214.624 327.364
Debêntures (Nota 9)  701.763 765.006 701.763 765.006
Debêntures conversível (Nota 9)  939.151 388.745 939.151 388.745
Obrigações com investidores (Nota 11)  - 913 - 913
(-) Caixa e equivalentes de caixa e 
 aplicações financeiras (Nota 4.1 e 4.2)  (36.484) (23.605) (161.374) (171.137)
Dívida líquida  1.819.054 1.458.423 1.694.164 1.310.891
Patrimônio líquido  (141.290) 596.620 (115.977) 635.670
(iv) Análise de sensibilidade: Segue abaixo quadro demonstrativo de análise de sensibi-
lidade dos instrumentos financeiros para um período de um ano. Em 31 de dezembro de 
2017, a Companhia possui os seguintes instrumentos financeiros: a) Aplicações financei-
ras, empréstimos e financiamentos indexados a CDI e IGP-M (debentures); Os cenários 
considerados foram: Cenário I: apreciação 50% das variáveis de risco utilizadas para 
precificação; Cenário II: apreciação de 25% das variáveis de risco utilizadas para precifi-
cação; Cenário III: depreciação de 25% das variáveis de risco utilizadas para precificação; 
Cenário IV: depreciação de 50% das variáveis de risco utilizadas para precificação.

17. Outras Obrigações      Controladora       Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Pis e Cofins diferido (a)  5.620 7.356 64.559 65.567
Fornecedores  1.631 4.613 16.609 18.991
Outras contas a pagar (b)  7.687 5.953 20.136 20.115
Total outras obrigações  14.938 17.922 101.304 104.673
Circulante  7.689 5.947 20.349 20.126
Não circulante  7.249 11.975 80.955 84.547
(a) Provisão dos impostos sobre a receita a ser tributada pela realização do contas a
receber. (b) Referente a distratos, provisões de despesas e demais contas a pagar.
18. Receita operacional líquida      Controladora       Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Receita operacional bruta
Venda de lotes  19.972 80.464 237.622 796.446
Prestação de serviços  2.274 2.399 2.543 2.399
Provisão para perda em distratos  (19.648) (11.250) (124.458) (49.694)
Deduções da receita bruta  85 (6.437) (7.386) (32.805)
Receita operacional líquida  2.683 65.176 108.321 716.346
19. Custos e despesas por natureza: Estão representadas por:
      Controladora       Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Custo de desenvolvimento e venda de lotes:
Custo de construção  (38.373) (30.418) (207.163) (278.566)
Custo de terrenos  (241) (3.086) (12.554) (17.308)
Custo de incorporação  (63.918) (25.584) (152.145) (63.058)
Provisão para perda na realização 
 de estoques  (21.051) - (22.278) -
Manutenção/garantia  (1.615) 719 (8.262) (4.999)
Custo dos empreendimentos:  (125.198) (58.369) (402.402) (363.931)
Encargos financeiros capitalizados  (5.439) (2.410) (17.979) (17.664)
  (130.637) (60.779) (420.381) (381.595)
Despesas comerciais:
Despesas com marketing  (18.948) (19.726) (56.194) (54.587)
Despesas com corretagem e comissão 
 de vendas  (720) (846) (11.955) (15.536)
  (19.668) (20.572) (68.149) (70.123)
      Controladora       Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Despesas gerais e administrativas:
Despesas com salários e encargos  (40.429) (38.339) (40.429) (38.339)
Despesas com benefícios a empregados  (3.364) (3.694) (3.364) (3.694)
Despesas com viagens e utilidades  (1.219) (1.842) (1.219) (1.842)
Despesas com serviços prestados  (18.720) (18.810) (18.720) (18.810)
Despesas com aluguéis e condomínios  (9.774) (8.448) (9.774) (8.448)
Despesas com informática  (9.484) (3.455) (9.484) (3.455)
Despesas com desenvolvimento 
 organizacional  (234) (1.108) (234) (1.108)
Outras  (107) (1.152) (2.308) (1.704)
  (83.331) (76.848) (85.532) (77.400)
20. Outras despesas, líquidas      Controladora       Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Provisão para contingências  (861) (2.606) (34.065) (3.839)
Despesas de acordo com a antiga 
 Controladora (a)  - (18.058) - (18.058)
Outras receitas liquidas  1.175 6.129 1.171 6.127
Total Outras Despesas  314 (14.535) (32.894) (15.770)
(a) Despesa oriunda do plano de opção de compra de ações com a Gafisa S.A.: 
21. Resultado financeiro      Controladora       Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Rendimento de aplicações financeiras  3.666 9.981 9.635 19.297
Outras receitas  (36) 183 554 1.475
Total receitas financeiras  3.630 10.164 10.189 20.772
Juros sobre captações, liquido de 
 capitalização (Nota 8) (a)  (214.144) (220.320) (202.581) (201.917)
Despesas bancárias  (2.095) (4.496) (3.694) (6.350)
Amortização custo debêntures  (11.738) (3.562) (11.738) (3.572)
Obrigações com investidores  (556) (725) (556) (725)
Instrumentos financeiros 
 derivativos (Nota 15 (i)(b))  - (112) - (112)
Descontos concedidos e 
 outras despesas  (21.137) (20.798) (43.734) (65.148)
Total despesas financeiras  (249.670) (250.013) (262.303) (277.824)
Resultado financeiro líquido  (246.040) (239.849) (252.114) (257.052)
(a) Os juros com as debentures conversíveis é de R$ 92.085 em 31 de dezembro 2017 
(R$ 32.352 em 2016). 22. Seguros: A Companhia e suas controladas possuem cober-
tura de seguro de responsabilidade para danos pessoais a terceiros e danos materiais a
ativos tangíveis, bem como para riscos de incêndio, relâmpagos, danos elétricos, fenôme-
nos naturais e explosões de gás. A cobertura contratada possui como limite máximo de
R$5.235, que é considerada suficiente pela Administração para cobrir os riscos possíveis
para seus ativos e/ou suas responsabilidades. As premissas de riscos adotados, dada a 
natureza e sua peculiaridade não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações 
financeiras, consequentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independen-
tes. 23. Empreendimentos em construção - informações e compromissos
         Consolidado
  2017 2016
Receita de vendas a apropriar de imóveis vendidos  302.587 431.120
Custo orçado a apropriar de unidades vendidas  (137.575) (185.683)
Custo orçado a apropriar de unidades em estoque  (123.896) (177.140)
(a) As receitas de unidades vendidas a apropriar estão mensuradas pelo valor nominal 
dos contratos, acrescido de atualizações contratuais e deduzidos de distratos, não con-
siderando os efeitos de impostos incidentes e ajuste a valor presente. (b) Os custos or-
çados das unidades vendidas a incorrer não contemplam encargos financeiros, os quais 
são apropriados aos imóveis a comercializar e ao resultado (custo dos imóveis vendidos)
proporcionalmente às unidades imobiliárias vendidas a medida que são incorridas.

Em 31 de dezembro de 2017:     Cenário
  I II III IV
Operação Risco Aumento 50% Aumento 25% Redução 25% Redução 50%
Aplicações financeiras Aumento/Redução do CDI 4.739 2.370 (2.370) (4.739)
Empréstimos e financiamentos Aumento/Redução do CDI 7.011 3.506 (3.506) (7.011)
Debêntures Aumento/Redução do CDI 22.924 11.462 (11.462) (22.924)
Efeito líquido da variação do CDI  34.674 17.338 (17.338) (34.674)
Contas a receber Aumento/ Redução do IGP-M 3.536 1.768 (1.768) (3.536)
Debêntures conversíveis Aumento/ Redução do IGP-M 2.514 1.257 (1.257) (2.514)
Efeito líquido da variação do IGP-M  6.050 3.025 (3.025) (6.050)
Em 31 de dezembro de 2016:     Cenário
  I II III IV
Operação Risco Aumento 50% Aumento 25% Redução 25% Redução 50%
Aplicações financeiras Aumento/Redução do CDI 9.098 4.549 (4.549) (9.098)
Empréstimos e financiamentos Aumento/Redução do CDI 16.628 8.314 (8.314) (16.628)
Debêntures Aumento/Redução do CDI 46.621 23.310 (23.310) (46.621)
Instrumentos derivativos Aumento/Redução do CDI 344 169 (322) (164)
Efeito líquido da variação do CDI  72.691 36.342 (36.495) (72.511)
Contas a receber Aumento/ Redução do IGP-M 53.358 26.679 (26.679) (53.358)
Efeito líquido da variação do IGP-M  53.358 26.679 (26.679) (53.358)

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas - 31 de dezembro de 2017 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)...continuação

16. Partes relacionadas: 16.1 Saldos com partes relacionadas: As operações com 
partes relacionadas referem-se substancialmente a notas de débito e aportes financeiros 
em SPEs e Consórcios para desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários, cujo 
saldo é como segue:      Controladora       Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Ativo
Conta correntes(a)  85.767 59.842 10.215 10.215
Conta corrente com Consórcios  4.452 6.296 8.652 6.585
  90.219 66.138 18.867 16.800
Dividendos a receber  42.525 98.132 2.543 2.100
  132.744 164.270 21.410 18.900
Circulante  132.744 164.270 21.410 18.900
Passivo
Conta corrente com SPE’s (a)  72.855 120.000 - -
Conta corrente com Consórcios  3.635 2.857 - -
  76.490 122.857 - -
Dividendos a pagar  - - 2.263 1.450
  76.490 122.857 2.263 1.450
Circulante  76.490 122.857 2.263 1.450
(a) A Companhia participa do desenvolvimento de empreendimentos de incorporação 
imobiliária com outros parceiros de forma direta ou por meio de partes relacionadas, 
baseados na formação de empreendimentos em conjunto. A estrutura de administração 
desses empreendimentos e a gerência de caixa são centralizadas na empresa líder do 
empreendimento, que gerencia o desenvolvimento das obras e os orçamentos. Assim, 
o líder do empreendimento assegura que as aplicações de recursos necessários sejam 
efetuadas e alocadas de acordo com o planejado. As origens e aplicações de recursos 
dos empreendimentos estão refletidas nesses saldos, com observação do respectivo per-
centual de participação, os quais não estão sujeitos à atualização ou encargos financei-
ros e não possuem vencimento pré-determinado. O prazo médio de desenvolvimento e 
finalização dos empreendimentos, nos quais se encontram aplicados os recursos, é de 24 
a 36 meses. 16.2 Avais, garantias e fianças: As operações financeiras das subsidiárias 
integrais ou empreendimentos em conjunto da Companhia são avalizadas ou afiançadas 
na proporção da participação da Companhia no capital social de tais sociedades, a exce-
ção de caso específico em que a Companhia concede garantia em favor de instituições 
financeiras, cujo montante é de R$1.001.278 em 31 de dezembro de 2017 (R$1.688.214 
em 2016). 

16.3 Transações com a Administração: Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2017 e de 2016, os montantes registrados na rubrica “Despesas gerais e administrativas” 
referentes à remuneração dos membros da Administração da Companhia estão demons-
trados a seguir:
     Em 31 de dezembro de 2017
         Remuneração da Administração
  Conselho de Diretoria  Conselho
  Administração Estatutária Total Fiscal
Número de membros  6 5 11 -
Remuneração fixa anual (em R$):  - 3.514 3.514 -
Salário/pró-labore  - 3.083 3.083 -
Benefícios diretos e indiretos  - 431 431 -
Valor mensal da remuneração (em R$)  - 237 237 -
Total da remuneração  - 3.514 3.514 -
     Em 31 de dezembro de 2016
         Remuneração da Administração
  Conselho de Diretoria  Conselho
  Administração Estatutária Total Fiscal
Número de membros  6 7 13 -
Remuneração fixa anual (em R$):  - 4.093 4.093 -
Salário/pró-labore  - 3.666 3.666 -
Benefícios diretos e indiretos  - 427 427 -
Valor mensal da remuneração (em R$)  - 282 282 -
Total da remuneração  - 4.093 4.093 -
O montante global anual aprovado para ser distribuído entre os administradores da Com-
panhia para o exercício de 2017, a título de remuneração fixa, variável, benefícios e en-
cargos é de até R$ 9.696 (R$12.005 em 2016). O Conselho de Administração da Com-
panhia não é remunerado. 16.4 Operações comerciais: Em 31 de dezembro de 2017, 
não houve vendas de lotes à administração e não havia saldo á receber de lotes. 16.5 
Participação nos lucros e resultado: A Companhia mantém um programa de remune-
ração variável que proporciona aos seus empregados e administradores, e aos de suas 
subsidiárias, o direito de participar nos lucros e resultados da Companhia. Este programa 
está vinculado ao alcance de objetivos específicos, os quais são estabelecidos, acorda-
dos e aprovados pelo Conselho de Administração no início de cada ano.
      Controladora       Consolidado
  2017 2016 2017 2016
Diretoria Estatutária  3.312 - 3.312 -
Demais colaboradores  5.915 - 5.915 -
  9.227 - 9.227 -
A participação nos lucros e resultados é calculada e provisionada com base no alcance 
das metas da Companhia no período. Após o encerramento do exercício é realizada a 
apuração do alcance das metas da Companhia, assim como dos colaboradores.
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Esta segunda é o nono dia da lunação. Um ótimo dia para dar atenção às pessoas. Muito calor humano. Com 
a Lua transitando plena em Leão, a semana começa boa para festejar e brilhar em eventos sociais durante 
todo o dia. De manhã um sentimento de apego e preocupação com a segurança emocional e material. Pode, 
então, haver reações de ciúmes, posse ou controle. Os relacionamentos estáveis e duradouros, terão maior 
importância. Buscamos por previsibilidade e equilíbrio nas relações. Neste período, não podemos correr riscos. 
Tudo tem que ter sido bem pensado e planejado antes.
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Com o Sol na casa dois um dinheiro 
atrasado ou benefício que lhe é de-
vido deve chegar inesperadamente 
nesta semana. A Lua crescente em 
Leão será ótima ir ao cinema, ler 
um livro de que goste e entrar em 
contato com pessoas interessantes 
ou novidades. 81/981 – Verde.

Ficará mais romântico e isto ativará 
a sua vida sexual neste começo de 
maio. Organize tudo e prepare-se 
para entrar em ação. O egoísmo deve-
rá marcar este início de semana com 
humor mutável e pouco ânimo. Mude 
a rotina e levante o seu astral depois 
de passar o aniversário. 43/843 – Azul.

Não é hora de se recolher, e sim de 
relacionar-se, propiciando a circu-
lação de ideias e informações. As 
atitudes impulsivas e mal pensadas 
darão prejuízo, já que o período não 
é bom para os negócios. Aguarde 
mais um pouco para ter certeza, pois 
há dispersão e inquietação agora. 
34/334 – Amarelo.

O momento é ideal para atitudes 
que tragam a solução de assuntos 
importantes. Irá sentir-se mais 
confi ante no relacionamento íntimo. 
Use de compreensão e solidariedade 
com a Lua nova em Gêmeos nesta 
segunda e acredite naquilo que 
deseja conquistar. 45/645 – Branco.

De manhã um sentimento de apego 
e preocupação com a segurança 
emocional e material. Faça tudo con-
forme planejou, mas ouça também a 
opinião das pessoas interessadas e 
não se afaste de seu ideal. O ciúme 
pode abalar um relacionamento so-
cial nesta semana. 55/655 – Amarelo.

O dia é de empenho e brilho, apesar 
de fazer presentes em nossa rotina 
a impulsividade e a instabilidade de 
humor. O momento é o melhor para 
tomar decisões e seguir um novo 
caminho que deve ser mudar sua 
rotina neste próximo mês de maio 
no trabalho. 87/887 – Verde.

O dia é muito propício, favorece 
sobremaneira os seres humanos.  
Procure pessoas que impulsione sua 
carreira neste próximo mês de maio. 
Melhora o relacionamento social e 
especialmente a relação sexual. Evite 
atitude impositiva ou ciumenta na 
relação intima que afasta quem ama. 
29/229 – Bege.

Lua crescente torna a segunda 
perfeita para contatos que poderão 
resultar em bons negócios. Precisa 
gastar menos, sabendo economizar 
para garantir segurança nos assun-
tos fi nanceiros. A noite uma boa dica 
é juntar os amigos e incrementar a 
vida social. 67/867 – branco.

Um forte sentido de egoísmo deverá 
marcar este início de semana com 
humor mutável e pouco ânimo. 
Seja mais carinhoso junto da pessoa 
amada, de familiares e amigos. Cuide 
com a saúde, gripes e resfriados, que 
podem tirar a sua boa disposição 
física e atrapalhar seu desempenho. 
24/424 – Cinza.

Procure manter o controle e aguar-
dar boas novas. A Lua em Leão 
pode provocar a impulsividade e a 
instabilidade de humor. Neste fi nal 
de abril, curta sua felicidade sexual, 
aceite que é possível realizar os seus 
sonhos e desejos no novo mês que 
vai chegar. 56/456 – Verde.

A instabilidade de humor e um forte 
sentido de egoísmo deverão marcar 
este início de semana. Aumenta 
sua sensualidade para chamar a 
atenção de alguém e iniciar um 
novo relacionamento. Demonstre 
seus sentimentos, se entregue a 
um novo amor se ele estiver sendo 
descoberto. 25/125 – Branco.

De manhã um sentimento de apego 
e preocupação com a segurança 
emocional e material. Pode, então, 
haver reações de ciúmes, posse ou 
controle. Persista para vencer obstá-
culos passageiros envolvendo a vida 
sexual, pois será fácil se adaptar. 
56/456 – Verde.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 23 de Abril de 2018. Dia de São Adalberto de 
Praga, São Egídio de Assis, São Jorge, e Dia do Anjo Cavaquiah, 
cuja virtude é o auxílio. Dia Mundial do Livro, Dia do Lobi-

nho e Dia do Escoteiro.  Hoje aniversaria o cantor Léo Jaime 
que nasceu em 1960, a atriz e modelo Joanna Krupa que faz 40  
anos e o jogador de futebol Jorge Henrique nascido em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau gosta de viver com tranqui-
lidade e a desarmonia alheia o incomoda. Detalhista e discreto 
costuma ver com desgosto as atitudes extravagantes. Tem ha-
bilidade para lidar com questões fi nanceiras e facilidade para 
adquirir dinheiro para si e para os outros. Possui capacidade 
magnética de cativar as pessoas quando expõe o seu lado amo-
roso. O idealismo o leva a lutar por causas nas qual acredita. 
Apesar de geralmente ter uma aparência física atraente, não 
busca perfeição nos relacionamentos, aceitando as pessoas como 
elas são. No lado negativo pode perder seus propósitos de vista.

Dicionário dos sonhos
ÁRVORE – Se for árvore frutífera indica abundância, 
fartura. Com fl ores perfumadas indica um amigo leal 
e bondoso. Mas uma árvore seca sem folhas e frutos 
corresponde à avareza e a ignorância, perdas e po-
breza. Árvore com fl ores avisam a chegada do amor. 
Números de sorte: 18, 36, 79, 86 e 92.

Simpatias que funcionam
Para atrair só amigos verdadeiros: Pegue um 
pedaço de papel branco e escreva o nome dos seus 
amigos verdadeiros, depois pingue 3 gotas do seu 
perfume favorito nele. Dobre até fi car pequeno e 
coloque dentro de uma gaveta por três dias, e depois 
comece a  carregá-lo para todos os lados. Assim só irá 
atrair amigos verdadeiros como os que você já tem.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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A Cia. Sansacroma apresenta 
três espetáculos “Rebanho”, 
“Outras Portas, outras 
Pontes” e “Sociedade dos 
Improdutivos” integram 
mostra que celebra 15 
anos de existência deste 
importante grupo de dança. 
Os espetáculos são inclusivos 
e terão tradução em libras e 
audiodescrição

O espetáculo Rebanho (dias 20,  21 
e 22/4) é composto de seis solos 
que pressupõem uma recusa à 

submissão, uma insistência em ser, em 
afi rmar a existência. Já o espetáculo, 
Outras Portas Outras Pontes (dias 4, 5 
e 6/5), revela o olhar sobre o apartheid 
“gentil” existente no Brasil, onde negros 
operários são tratados como sub-cida-
dãos e os espaços físicos geram separa-
ções. Num segundo, as cenas mostram 
quando a consciência desta separação 

Dança

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn
Permissão. Relaxe e Permita.

Silencie a sua mente e deixe a sua alma falar com você. É importante 
para a sua sensação de bem-estar não interferir e permitir. É na tentativa 
de controlar as coisas que você não pode controlar que os bloqueios 
comecem a acontecer e o ciclo de frustração continua. Quando isto 
acontecer, pare por um momento, faça algumas respirações profundas 
e se lembre de relaxar e de liberar um pouco as suas expectativas e 
permitir que as coisas se revelem.

Reconcilie-se com o momento presente. É aí que ocorre a mani-
festação, em nenhum outro lugar, e não há outro tempo que não seja 
o agora. Quando você está aberto e você permite, sem julgamento, 
a vida acontece. E este espaço do “Agora” é exatamente o que você 
veio aqui experienciar.

O Pensamento para hoje é: “Relaxe e permita. Quando você libera 
as expectativas, encontra a paz e a aceitação.

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

Solo de comédia

Ator e comediante, Pedro Casali faz mais duas sessões 
do espetáculo Solo Ideal: Arenoso. Neste solo de comédia, 
Casali apresenta um espetáculo em homenagem ao seu 
falecido pai. Com um jeito peculiar de observar a vida, o 
ator coloca suas experiências pessoais no palco, com bom 
humor e muita sensibilidade. A ideia do texto surgiu depois 
da morte do seu pai em 2006, Casali começou a escrever 
piadas sobre o delicado assunto, com a intenção de amenizar 
a dor. Com o passar do tempo foi aprimorando e criando um 
roteiro, enquanto se dedicava ao stand-up com temas mais 
comuns.Filho de uma brasileira com um argentino, criado 
em Ilhabela no litoral paulista, conta que sofria bullyng na 
infância. O pai sempre foi seu incentivador e buscava no 
humor uma forma de encarar os momentos mais difíceis.

Serviço: Pequeno Ato, R. Doutor Teodoro Baima, 78, Vila Buarque, tel. 99642-
8350. Sextas (20 e 27) às 21h. Ingresso: R$ 40.

Pedro Casali.

Ana Alexandrino

 Divulgação

Comemorando
O ator e cantor Alírio Netto e a banda 

Noturnall preparam shows inéditos para 
gravação de DVD. Serão dois shows di-
ferentes e especiais, preparados exclu-
sivamente para este evento. Ao fi nal, as 
duas bandas se reúnem para uma JAM 
especial. O show conta também com a 
participação especial do vocalista cana-
dense James Labrie, da banda Dream 
Theater. No show em comemoração aos 
25 anos de carreira, Alírio Netto canta 
desde músicas dos seus primeiros CDs, 
até mais recente álbum João de Deus, 
além de temas dos musicais que protago-
nizou como We Will Rock You, do Queen, 
em que viveu o protagonista Galileo e 
Jesus Cristo Superstar, onde fez o papel 
de Jesus na produção mexicana e o de 
Judas na produção brasileira. Seu mais 
recente projeto foi o espetáculo Freddie 
Mercury Revisited. A banda que acompa-
nhará Alírio Netto será composta pelos 
músicos da Noturnall, Thiago Bianchi 
(vocal), Fernando Quesada (baixo), Ju-

nior Carelli (teclados), Henrique Pucci 
(bateria) e Bruno Henrique (guitarra), a 
banda faz versões de grandes sucessos, 
e ainda comemora 10 anos da formação 
Immortal da banda Shaman, uma das 
maiores bandas da história do heavy 
metal e rock nacional.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 
740,  Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Terça (24) às 21h. 
Ingresso: R$ 60.

Nina Vettá

Alírio Netto

torna-se indignação e é transformada em 
materialidade poética, explorando ques-
tões como herança cultural e identidade 
do brasileiro.  Sociedade dos Improdutivos 
(dias 11, 12 e 13/5), o terceiro espetáculo, 
tem como questionamento central o corpo 
que é socialmente invalidado ao corpo que 
é socialmente produtivo. O primeiro é mar-
ginal portador de algum tipo de loucura. O 
segundo é medicado, incluído e sujeitado 

ao modo de vida capitalístico. Trata-se da 
invalidez da reprodução. Força invisível 
chamada de loucura, transcender coletivo. 
A não-adequação social produtiva. É soli-
dão. É a história, um itinerário da loucura 
em fusão para um embate contra o capital. 

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel.  
2076-9700. Sextas (20/4 e 11/5) às 21h30 e sexta (4/5) às 
20h, sábado (21/4) às 18h30, sábado (5/5) às 20h e sábado 
(12/5) às 21h30, domingo (22/4 e 12/5) às 18h30 e domingo 
(6/5) às- 17h. Ingresso: R$ 20.

A Cia. Sansacroma. 

MPB
Alceu Valença traz seus maiores 

sucessos, cantando o amor e suas 
variáveis com Bobo da Corte, Coração 
Bobo, Anunciação, Girassol e Como Dois 
Animais. Seu repertório inclui canções 
de artistas consagrados como Luiz Gon-
zaga e Jackson do Pandeiro, pilares da 
construção da identidade musical nor-
destina, como Baião, Xote das Meninas, 
Vem Morena, Sabiá, Pagode Russo e O 
Canto da Ema, clássicos do forró. Com 
mais de 40 álbuns autorais, em 2014 o 
álbum Amigo da Arte foi indicado ao 
Grammy Latino de Melhor Álbum de 
Música Regional ou de Raízes Brasilei-
ras. Em 2015, ganhou o 26º Prêmio da 
Música Brasileira na categoria Melhor 
Cantor Regional. 

Serviço: SESI A.E. Carvalho, R. Deodato Saraiva da 
Silva, 110, A.E. Carvalho, tel. 2280-2366. Domingo (22) 
às 16h Entrada franca.



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

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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RCB MELLÃO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 09.516.458/0001-72

CAPITAL FECHADO
BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Em 31 de Dezembro de 2017 E 2016 (Valores expressos em reais)

Demonstração do Resultado Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 

(Valores expressos em reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2017

Itamir Andrade Marino - Contador - CRC: 1SP-136059/O-2Eduardo da Cunha Bueno Mellão - Presidente do conselho

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016

(Valores expressos em reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto Operacional: A empresa RCB Mellão Participações S/A 
é uma Sociedade empresária, tributada pelo Lucro Presumido, com 
sede em São Paulo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2092 15° andar, 
Estado de São Paulo , tendo como objeto a administração em geral de 
bens móveis e imóveis próprios e a participação em empreendimentos 
fi nanceiros, imobiliários, comerciais ou agrícolas. 2. Apresentação Das 
Demonstrações Contábeis: A empresa declara que as demonstrações 
contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, 
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do 
Fluxo de Caixa foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o 
Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para pequenas e Médias 
Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 
e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 

Ativo 2017 2016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 49.721.694 27.284.222
Clientes - -
Estoques - -
Tributos a recuperar 120.622 25.552
Outros Créditos - 166.341
Despesas antecipadas - -
Outras contas a receber - -

49.842.316 27.476.115
Não Circulante 
Partes Relacionadas 318.325 -
Outros Créditos - -
Investimento 1.193 8.522.276
Propriedade para Investimento - -
Imobilizado - -

319.518 8.522.276

Total do Ativo 50.161.834 35.998.391

Passivo e Patrimônio líquido 2017 2016
Circulante
Fornecedores - -
Adiantamentos - -
Obrigações fi scais 229.083 45.265
Obrigações trabalhistas - -
Contas a Pagar - 529.326
Dividendos 3.922.831 -
Partes Relacionadas - -
Outras Obrigações - -
 4.151.914 574.591
Não Circulante
Parte Relacionada - 82.365
Controlada, controladora e coligadas - -
Obrigações Fiscais Diferidas 2.741.500 1.149.117
 2.741.500 1.231.482
Patrimônio Líquido
Capital social 24.503.832 24.503.832
Reservas de Capital - -
Reservas de Lucros 9.473.672 5.355.742
(-) Ações em Tesouraria - -
Resultado a Disposição Assembleia 9.290.916 4.332.744
 43.268.420 34.192.318
Participação dos não controladores - -
Total do patrimônio líquido 43.268.420 34.192.318
Total do Passivo 50.161.834 35.998.391

 2017 2016
Receitas em participações societárias - 5.262.464
Custo dos Produtos Vendidos - -
Lucro Bruto - 5.262.464
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e administrativas (18.454) (26.619)
Depreciação e Amortização - -
Impostos e Taxas (2.713) (20.571)
Resultado de equivalência patrimonial - -
Outros receitas (despesas) operacionais 17.546.812 300.639
Lucro (Prejuízo) Operacional 17.525.645 5.515.913
Resultado Financeiro
Receitas fi nanceiras 7.598.594 6.774.312
Despesas fi nanceiras (521) (1.977)
 7.598.073 6.772.335
Lucro Antes do Imposto de Renda e
  Contribuição Social 25.123.718 12.288.248
Imposto de renda (6.328.977) (2.441.242)
Contribuição social sobre o lucro liquido (2.277.556) (887.487)
Lucro Liquido do Exercício 16.517.185 8.959.519

As notas explicativas da Administração são
parte integrante das demonstrações contábeis.

 2017 2016
Atividades Operacionais
Resultado do exercício 16.517.185 8.959.519
Depreciação e amortização - -
Resultado de equivalência patrimonial
 16.517.185 8.959.519
(Aumento) redução de ativos:
- Estoques - -
- Clientes - -
- Impostos a recuperar (95.069) (6.889)
- Outros Créditos 166.341 (166.341)
- Despesas antecipadas - -
- Partes Relacionadas (318.325) -
- Outras Contas a receber - -
Aumento (redução) de passivos:
- Fornecedores - -
- Adiantamentos - -
- Obrigações fi scais 1.776.201 1.170.186
- Outras trabalhistas - -
- Contas a Pagar (529.326) (130.979)
- Outras obrigações - -
Caixa líquido gerado (consumido) pelas
  atividades operacionais 17.517.006 9.825.496
Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades
  de Investimentos
Investimento no imobilizado - -
Investimentos em participações societárias 8.521.083 -
Investimento no Imobilizado por
  incorporação societária - -
Caixa liquido gerado (consumido) pelas
  atividades de investimentos 8.521.083 -
Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades
  de Financiamento
Partes Ligadas - -
Empréstimos e Financiamentos (82.365) (38.746)
Pagamento de Dividendos (3.518.251) (1.000.000)
Caixa liquido gerado (consumido) pelas
  atividades de fi nanciamento (3.600.616) (1.038.746)
Acréscimo (Decréscimo) no Caixa e
  Equivalentes de Caixa 22.437.472 8.786.750
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no
  início do exercício 27.284.222 18.497.472
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no
  fi nal do exercício 49.721.694 27.284.222
Acréscimo no Caixa e Equivalentes de Caixa 22.437.472 8.786.750

As notas explicativas da Administração são
parte integrante das demonstrações contábeis.

Reserva de Lucros
    Resultado Disponível Lucros ou prejuízo

Capital social Legal Estatutária Especial Assembleia acumulado Total
Em 31 de Dezembro de 2015 24.503.832 595.564 1.404.647 2.563.627 - (2.834.872) 26.232.798
Resultado abrangente total - - - - - 8.959.519 8.959.519
Lucro Líquido do Exercício - - - - - 8.959.519 8.959.519
Prejuízo Absorvido resultado exercício - - - - - (1.271.245) -
Reserva legal - 384.414 - - - (384.414) -
Reserva estatutária - - 1.153.241 - - (1.153.241) -
Dividendos obrigatórios - - - - - (1.825.965) (1.825.965)
Dividendos antecipados - - - (1.000.000) - - (1.000.000)
Resultado a Disposição de Assembleia - - - - 1.692.285 (1.692.285,00) (1.692.285)
Prejuízo Absorvido Reserva Especial - - - (1.563.627) 2.632.369 (2.632.369,00) -
Em 31 de Dezembro de 2016 24.503.832 979.978 2.557.888 0 2.632.369 - 30.674.067
Resultado abrangente total - - - - - 16.517.185 16.517.185
Lucro Líquido do Exercício - - - - - 16.517.185 16.517.185
Reserva legal - 825.859 - - - (825.859) -
Reserva estatutária - - 2.477.578 - - (2.477.578) -
Dividendos obrigatórios - - - - - (3.922.832) (3.922.832,00)
Dividendos antecipados - - - - - - -
Dividendos adicionais - - - - - - -
Resultado a Disposição de Assembleia - - - - 9.290.916 (9.290.916) -
Em 31 de Dezembro de 2017 24.503.832 1.805.837 5.035.466 - 11.923.285 - 43.268.420

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

1.255/2009 e 1282/2010. Na elaboração do conjunto completo das 
demonstrações contábeis para as PMEs, a empresa deixou de apresentar 
a Demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em substituição a 
esta a demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, uma vez que as 
únicas alterações havidas no Patrimônio Liquido são oriundas do Resultado 
do Exercício, constituição de Reservas legais e estatutárias e Pagamentos 
de Distribuição de Lucros propostos. 3. Principais Práticas Contábeis: 
As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir: 
a) Determinação do resultado. O resultado é apurado em obediência ao 
regime de competência do exercício que independe do recebimento ou 
pagamento. b) Caixa e equivalente de caixa  incluem dinheiro em caixa e 
depósitos em bancos e aplicações Financeiras. c) Ativos Não circulantes: 
Está registrado operação Financeira de longo prazo.

SPM - PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 00.567.209/0001-31

CAPITAL FECHADO
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 - (Valores expressos em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 - (Valores expressos em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

(Valores expressos em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (Valores expressos em Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2017
1. Contexto Operacional: A empresa SPM Participações S/A é uma 
Sociedade empresária, tributada pelo Lucro Presumido, com sede em São 
Paulo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2092 15° andar, Estado de São 
Paulo , tendo como objeto a administração em geral de bens móveis e 
imóveis próprios e a participações em outras sociedades. 2. Apresentação 
das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas: A empresa 
declara que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 
sendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração 
dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração do Fluxo de Caixa 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Receita Líquida de Vendas 367.072 323.764 16.888.726 20.208.876
Custo dos Produtos Vendidos - - (3.701.939) (3.315.045)
Lucro Bruto 367.072 323.764 13.186.787 16.893.831
Receitas (Despesas)
 Operacionais
Gerais e administrativas (2.683.095) (2.611.423) (8.500.872) (7.723.824)
Depreciação e Amortização (31.009) (60.812) (1.305.954) (927.706)
Impostos e Taxas (54.300) (27.838) (1.605.800) (1.024.976)
Resultado de equivalência
 patrimonial 4.003.655 8.243.559 (111.937) -
Outros receitas (despesas)
 operacionais (136.972) (180.812) 197.528 158.065

Ativo
Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Circulante
Caixa e
  equivalentes
   de caixa 19.080.943 40.168.534 32.835.687 50.153.915
Clientes 28.182 - 254.483 857.001
Estoques - - 7.906.803 10.722.715
Tributos a recuperar 166.321 155.064 799.564 944.327
Outros Créditos - - 81.962 1.184.077
Despesas
  antecipadas (0) 117 2.912 8.760
Outras contas
  a receber - - 301.687 (0)

19.275.446 40.323.715 42.183.098 63.870.795
Não Circulante
Partes Relacionadas - 1.870.975 - -
Outros Créditos - - 1.653.794 1.349.030
Investimento 91.006.228 62.457.190 5.786.710 5.898.508
Propriedade para
  Investimento 457.100 457.100 1.071.253 1.071.253
Imobilizado 1.104.226 1.063.613 66.418.000 49.846.609

92.567.554 65.848.878 74.929.757 58.165.400

Total do Ativo 111.843.000 106.172.593 117.112.855 122.036.195 

Passivo e Patrimônio líquido
 Controladora Consolidado
 2017 2016 2017 2016
Circulante
 Fornecedores - - 86.371 102.348
 Adiantamentos - - 10.000 -
 Obrigações fi scais 489.225 442.236 1.157.487 1.333.471
 Obrigações trabalhistas - - 358.762 325.705
 Contas a Pagar 61.297 1.007.364 710.838 13.308.567
 Dividendos 741.257 - 741.257 -
 Partes Relacionadas - - - -
 Outras Obrigações - - 1.619.411 -
 1.291.779 1.449.600 4.684.126 15.070.091
 Não Circulante
 Parte Relacionada 17.367 - 1.868.017 2.111.814
 Controlada, controladora
   e coligadas - - - -
 Obrigações Fiscais
   Diferidas 258.233 90.837 274.439 206.263
 275.600 90.837 2.142.456 2.318.077
 Patrimônio Líquido
Capital social 80.288.848 73.743.464 80.288.848 73.743.464
 Reservas de Capital 3.100.338 3.100.338 3.100.338 3.100.338
 Reservas de Lucros 25.130.821 22.434.374 25.130.821 22.434.373
 (-) Ações em Tesouraria - - - -
 Resultado a Disposição
    Assembleia 1.755.613 5.353.980 1.755.613 5.353.980
 110.275.621 104.632.156 110.275.622 104.632.155
 Participação dos não
    controladores - - 10.651 15.872
 Total do patrimônio
    líquido 110.275.621 104.632.156 110.286.273 104.648.027
 Total do Passivo 111.843.000 106.172.593 117.112.855 122.036.195

 Reserva  Reserva de Lucros  Lucros Ações em
Capital Social de Capital Legal Estatutária A Realizar Acumulados Tesouraria Total

Em 31 de Dezembro de 2015 73.743.464 3.100.338 6.571.551 19.460.573 23.800.448 - (24.132.530) 102.543.844
Resultado abrangente total
Lucro liquido do exercício - - - - - 6.692.475 - 6.692.475

- - - - - 6.692.475 - 6.692.475
Destinação do lucro liquido do exercício
Reserva legal - - 334.624 - - (334.624) - -
Reserva estatutária - - - 1.003.871 - (1.003.871) - -
Resultado a Disposição da Assembleia - - - - 2.072.231 (2.072.231) - -
Dividendos distribuídos - - - - - (3.281.748) - (3.281.748)
Cancelamento ações em tesouraria - - - (19.460.573) (5.994.373) - 24.132.530 (1.322.416)
Em 31 de Dezembro de 2016 73.743.464 3.100.338 6.906.175 1.003.871 19.878.306 - - 104.632.155
Resultado abrangente total   - - 19.878.306
Lucro liquido do exercício - - - - - 3.121.088 - 3.121.088

- - - - - 3.121.088 - 3.121.088
Destinação do lucro liquido do exercício - - - - - (741.257) - (741.257)
Aumento de Capital 6.545.384 - - - - - - 6.545.384
Reserva legal - - 156.054 - - (156.054) - -
Reserva estatutária - - - 468.163 - (468.163) - -
Resultado a Disposição da Assembleia - - - - 1.755.613 (1.755.613) - -
Dividendos distribuídos - - - - (3.281.749) - - (3.281.749)
Em 31 de Dezembro de 2017 80.288.848 3.100.338 7.062.229 1.472.034 18.352.170 - - 110.275.621

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Controladora Consolidado
 2017 2016 2017 2016
Atividades
  Operacionais
Resultado do
  exercício 3.121.089 6.842.898 7.230.440 6.841.869
Depreciação e
  amortização 29.387 60.812 2.043.038 927.706
Equivalência (4.003.655) (8.243.559) 0 -
 (853.179) (1.339.849) 9.273.479 7.769.575
(Aumento) redução
  de ativos:
- Estoques - - (881.931) (2.617.934)
- Clientes (28.182) 22.438 602.520 344.411
- Adiantamentos - - 2.924 -
- Impostos a recuperar (11.258) 723.709 186.386 851.220
- Outros Créditos - 98.204 1.010.017 (271.389)
- Créditos de
  Pessoas Ligadas 1.870.975 - 1.884.092 (1.183.455)
- Despesas Antecipadas 116 6.101 5.848 20.973
Aumento (redução)
  de passivos:
- Obrigações fi scais - (1.604.629) (202.915) (1.698.353)
- Obrigações
  Trabalhistas 214.386 - 76.265 (25.207)
- Contas a pagar (83.153) 989.329 (61.589) 881.607
Caixa líquido gerado
  (consumido) pelas
    atividades
      operacionais 1.109.704 (1.104.697) 11.895.094 4.071.448
Fluxo de Caixa
  Proveniente
    das Atividades
      de Investimentos
- Aquisição de
  Imobilizado
  (Parcelas pagas) - (6.891) (289.406) -
- Imobilizado (70.000) - (24.888.206) (1.228.829)
- Investimentos
  em participações
    societárias (17.999.999) (9.024.885) (18.000.003) (91.595)
Caixa liquido gerado
  (consumido) pelas
    atividades de
      investimentos (18.069.999) (9.031.776) (43.177.615) (1.320.424)
Fluxo de Caixa
  Proveniente das
    Atividades de
      Financiamento
- Empréstimos e
  Financiamentos (845.547) (1.881.616) (2.381.817) (15.690.652)
- Aumento de Capital - - 18.645.625 -
- Incorporação - - 982.233 -
- Pagamento de
  Dividendos (3.281.749) (4.754.586) (3.281.749) (4.754.586)
Caixa liquido gerado
  (consumido) pelas
    atividades de
      fi nanciamento (4.127.296) (6.636.202) 13.964.293 (20.445.238)
Acréscimo
  (Decréscimo) no
    Caixa e
      Equivalentes
        de Caixa (21.087.590) (16.772.675) (17.318.228) (17.694.214)
Saldo de caixa e
  equivalentes de
    caixa no início
      do exercício 40.168.534 56.941.209 50.153.915 67.848.129
 19.080.943 40.168.534 32.835.687 50.153.915
Acréscimo no
  Caixa e
    Equivalentes
      de Caixa (21.087.590) (16.772.675) (17.318.228) (17.694.214)

As notas explicativas da Administração são
parte integrante das demonstrações contábeis.

tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico 
PME – Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo 
comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal 
de Contabilidade – CFC, Resolução 750/93, 1.255/2009 e 1282/2010. Na 
elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para as 
PMEs, a empresa deixou de apresentar a Demonstração do Resultado 
Abrangente, apresentado em substituição a esta a demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido, uma vez que as únicas alterações havidas 
no Patrimônio Liquido são oriundas do Resultado do Exercício,  constituição 
de Reservas legais e estatutárias e Pagamentos de Distribuição de Lucros 

Lucro (Prejuízo)
  Operacional 1.465.351 5.686.438 1.859.752 7.375.390
Resultado Financeiro
Receitas fi nanceiras 3.372.029 2.046.167 4.390.827 3.458.781
Despesas fi nanceiras (192.913) (244.530) (867.759) (2.338.432)
 3.179.116 1.801.637 3.523.068 1.120.349
Lucro Antes do Imposto
  de Renda e
    Contribuição Social 4.644.467 7.488.075 5.382.820 8.495.739
Imposto de renda (1.026.486) (576.827) (1.444.298) (1.264.153)
Contribuição social sobre
  o lucro liquido (496.893) (218.773) (711.742) (554.891)
Lucro Liquido
  do Exercício 3.121.088 6.692.475 3.226.780 6.676.695

propostos. 3. Principais Práticas Contábeis: As principais práticas
contábeis adotadas estão apresentadas a seguir: a) Determinação do 
resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência 
do exercício que independe do recebimento ou pagamento. b) Caixa e 
equivalente de caixa: incluem dinheiro em caixa e depósitos em bancos e 
aplicações Financeiras. c) Ativos Não circulantes: O imobilizado de uso está
registrado ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão 
calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na
legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual 
e foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais.

Eduardo da Cunha Bueno Mellão - Presidente do Conselho Itamir Andrade Marino - Contador - CRC: 1SP-136059/O-2

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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)

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Maria Cecilia Gomes dos Reis – Alex 

Cerveny (Ilustr) – Laranja Original -  A 
professora autora, encontrou uma maneira 

bastante prática, profundamente educativa, quase lú-
dica, sem perder conteúdo e respeito ao aprendiz, para 
explicar a nossa gênese planetária . Contado estórias, 
conhecimentos universais, são desfi ados levando ao êx-
tase sua ouvinte. Da fábula à mestres gregos, o leitor e 
ouvintes, são levados à interiorização de conhecimentos, 
que normalmente se apresentam como chatos. Essa obra, 
tem o condão de “deschatear” esse aspecto fi losófi co da 
nossa origem. Deverá ser lido por crianças, jovens e seres 
mais maduros. Válido para curiosos em geral. Tomara seja 
eleito para ser lido em salas de aula. Ótimo!!

Fábula Sobre o Começo do 
Mundo: Histórias da mata 
virgem

Ana Cristina von Jess – Lumen Juris 

–  A experiente advogada autora, expõe nesta 
obra todo seu profundo conhecimento sobre 
um assunto, que ainda gera muitas dúvidas, 

tais como: É um bom negócio? ; Como devo escolher a 
franquia?; Quanto normalmente se investe no negócio?, 
Quanto tempo para retorno do capital? Etc.. Essa,  e 
outras dezenas de questões, que sempre geram insegu-
rança , são plenamente respondidas. Sem “juridiquês”, 
o assunto vai esgotando-se, tornando verdadeiramente 
palatável um possível empreendimento. Mãos à obra!  

Franchising no Brasil: Tudo o 
que você precisa saber 

Conceição Aparecida de Mattos Segre 

(Coord) – Soc. Pediatria de São Paulo –  

Sete profi ssionais médicos, capitaneados pela 
Dra. Conceição Segre,  voltados aos problemas 
atinentes aos efeitos maléfi cos do álcool na 

gestação e aos recém-nascidos, expões seus trabalhos e 
resultados nesta coletânea, que não tem outro sentido, 
que o de esclarecer e alertar a opinião pública, sobre uma 
das principais mazelas de saúde pública. O leitor leigo, 
encontrará menção a problemas inimagináveis ligados ao 
álcool, particularmente quando aliados às determinados 
medicamentos.  O grupo de trabalho, criado desde 2007,  
desenvolve esclarecimentos principalmente sobre a “S 
A F” – Síndrome Alcoólica Fetal- deveria receber  mais 
visibilidade, para que o maior número de pessoas, pudesse 
receber tais conhecimentos. Parabéns !!      

Efeitos do Álcool na Gestante, 
no Feto e no Recém-Nascido

Augusto Neves Dal Pozzo – José Rober-

to Pimenta Oliveira – Rodrigo de Pinho 

Bertoccelli (Coords.) -  Contracorrente 

–  Podemos chamar de compêndio esclarecedor, sobre 
um assunto que recebeu égide legal, há pouco mais de 
dez anos. Uma questão de fundamental importância 
social e de higiene, tão pouco debatida. Trata-se de uma 
obra de vulto e pleno folego, que envolveu diversos pro-
fi ssionais do direito e administração publica e privada. 
Importância vital. 

Tratado Sobre o Marco 
Regulatório do Saneamento 
Básico no Direito Brasileiro

Assista ao 
canal Livros 
em Revista, no 
youtube, que 
traz entrevistas 
do mundo 
literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

Christian Barbosa (*)

O problema é que, em grande parte dos 
casos, elas não conseguem tirar as ideias 
do papel e colocar em prática tudo o que 

planejaram, seja para a vida pessoal, para a car-
reira ou para os negócios. Mas como identifi car 
o que está te atrapalhando a cumprir os seus 
objetivos? Para isso, separei algumas dicas que 
podem te ajudar a riscar os itens da lista. Confi ra:

1- Ausência de uma meta clara e defi nida 

-  Muitas vezes, apesar de acharem que têm 
uma meta, as pessoas criam apenas um sonho 
escrito no papel. A meta precisa ser, antes de 
tudo, uma ideia bem estruturada e específi ca 
para atingir um determinado objetivo. Sem 
clareza, ela não sai do lugar;

2- Defi nição de metas irreais - Um erro 
comum é defi nir metas que estão muito dis-
tantes e inacessíveis. É preciso pensar: será 
que o que eu quero é realmente possível neste 
momento, ou irei me frustrar por desejar algo 
distante da minha realidade? 

3- Falta de um plano de ação - Para que a 
meta seja alcançada, é necessário construir um 
plano de ação muito bem defi nido, com passos 
específi cos e com a defi nição de quais serão as 
tarefas necessárias para atingi-la. Assim, fi ca 
mais simples colocá-la em prática;

4- Falta de suporte das pessoas - Uma meta, 
muitas vezes, não depende apenas de você. É 
preciso contar com a ajuda de outras pessoas ou 
o suporte de uma equipe. Por isso, é importante 
que você saiba delegar tarefas e trabalhar em 

grupo. O problema, em alguns casos, não é a falta 
de suporte, mas um suporte errado. Portanto, é 
preciso avaliar se o auxílio que você está receben-
do é realmente útil, ou se deve buscar alternativas;

5- Falta de conhecimento específi co - 

Para que você tenha sucesso e consiga alcançar 
todos os objetivos traçados para o seu ano, é 
essencial aprender a elaborar boas metas e en-
tender o processo que está por trás disso. Nesse 
sentido, buscar conhecimento e compreender 
a metodologia da criação de metas são passos 
fundamentais para que você consiga fi nalmente 
tirá-las do papel.

(*) - Especialista em administração de tempo e produtividade, 
é CEO da Triad PS empresa multinacional especializada 

em programas e consultoria na área de produtividade, 
colaboração e administração do tempo.

Coisas que impedem que as 
metas sejam alcançadas

No início do ano, muitas pessoas costumam defi nir as metas que pretendem alcançar nos meses seguintes
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Empresas & Negócios

São Paulo, sábado a segunda-feira, 21 a 23 de abril de 2018

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Ativo      31.12.2017      31.12.2016
Circulante 118.689,61 103.922,46
Disponibilidades 18.689,61 10.043,50
Títulos de Renda Fixa 100.000,00 93.878,96
Ativo Não Circulante 5.704.275,62 7.991.670,83
Impostos à Compensar 3.111.357,95 3.007.680,46
Contas à Receber 15.594,00 7.043,85
Imobilizado
Imóveis 380.000,00 380.000,00
Outras Imobilizações 2.751,00 3.201,00
( - ) Depreciações Acumuladas (2.555,47) (2.729,71)
Investimentos
Participação no Capital de
  Sociedades Coligadas 2.197.128,14 3.979.054,63
Participação em Outras Sociedades - 617.420,60
Total do Ativo 5.822.965,23 8.095.593,29

Passivo       31.12.2017       31.12.2016
Circulante 528.597,84 453.411,23
Obrigações e Contribuições à Recolher 39.460,13 15.335,92
Impostos à Pagar 21.997,59 15.215,68
Provisão para Pagamento de Férias 186.366,36 142.085,87
Contas à Pagar 214.773,76 214.773,76
Compromisso por Compra de Imóveis 25.000,00 25.000,00
Credores Diversos 41.000,00 41.000,00
Não Circulante 5.294.367,39 7.642.182,06
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital 30.918.215,64 30.918.215,64
Capital Social 2.258.933,20 2.258.933,20
Reservas de Lucros 86.741,29 86.741,29
Resultados Acumulados (27.969.522,74) (25.621.708,07)

Total do Passivo 5.822.965,23 8.095.593,29

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

Despesas (Receitas) Operacionais      31.12.2017      31.12.2016
Despesas Administrativas (902.021,53) (494.909,55)
Encargos e Contribuições Sociais (290.546,65) (170.086,32)
Despesas Financeiras (570,56) (1.097,48)
Despesas Tributárias (634.634,31) (978.290,29)
Outras Despesas (624.904,31) (838.359,23)
Despesas Patrimoniais (275,76) (7.860,74)
Despesas Eventuais (1.826,32) (1.158,18)
Variação de Investimentos
  em Sociedades Coligadas (1.926,49) (4.534,83)
Receitas Financeiras 108.891,26 166.421,45
Resultado Antes dos Impostos (2.347.814,67) (2.329.875,17)
Variação de Investimentos
  em Sociedades Coligadas 1.926,49 4.534,83
Resultado Líquido do Exercício (2.345.888,18) (2.325.340,34)

Companhia Rural Agropecuária São SebastiãoCompanhia Rural Agropecuária São SebastiãoCompanhia Rural Agropecuária São SebastiãoCompanhia Rural Agropecuária São SebastiãoCompanhia Rural Agropecuária São Sebastião
CNPJ nº. 04.850.758/0001-70

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 que julgarem
necessários. São Paulo, 22 de janeiro de 2018 A Diretoria

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 (2.347.538,91) (2.322.014,43)
Lucro Líquido do Período (2.347.814,67) (2.329.875,17)
Depreciações (275,76) (7.860,74)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos 2.287.119,45 2.261.899,36
Impostos à Compensar (103.677,49) (140.545,29)
Despesas Antecipadas - (180,24)
Devedores Diversos - 1.250,00
Contas à Receber (8.550,15) (337,10)
Baixa de Investimentos 2.399.347,09 2.404.534,83
Acréscimo do Imobilizado - (6.486,26)
Baixa do Imobilizado - 3.663,42
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 75.186,61 (89.718,97)
Obrigações e Encargos à Recolher 24.124,21 5.539,73
Impostos à Pagar 6.781,91 (6.998,33)
Contas à Pagar 44.280,49 (91.801,68)
Provisão para Pagamentos à Efetuar - 3.541,31
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa 14.767,15 (149.834,04)
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Início do Exercício 103.922,46 253.756,50
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Fim do Exercício 118.689,61 103.922,46
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa 14.767,15 (149.834,04)

Investimentos em Coligadas e Controladas
                         Nossa Participação no

 Capital  Patrimônio Resultado do                         Patrimônio Líquido
Empresa          Social         Líquido      Exercício  Porcentagem            Valor
Limeiratec Tecnologia S/A 7.400.000,00 6.129.002,54 (5.373,33) 35,848054% 2.197.128,14

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2017

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Mutações do Patrimônio Capital Adiantamento para Futuro Reservas Resultados
  Líquido          Social          Aumento de Capital    de Lucros     Acumulados             Totais
Saldo em 31.12.2015 2.258.933,20 30.918.215,64 86.741,29 (23.291.832,90) 9.972.057,23
Resultado do Exercício - - - (2.329.875,17) (2.329.875,17)
Saldo em 31.12.2016 2.258.933,20 30.918.215,64 86.741,29 (25.621.708,07) 7.642.182,06
Resultado do Exercício - - - (2.347.814,67) (2.347.814,67)
Saldo em 31.12.2017 2.258.933,20 30.918.215,64 86.741,29 (27.969.522,74) 5.294.367,39

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

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto Atividades de Apoio à
Pecuária não especificadas anteriormente. 2 - Apresentação das Demons-
trações Contábeis - As Demonstrações 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. 3 - Princi-
pais Práticas Contábeis - Os Títulos de Renda Fixa estão representados por
aplicações de curto prazo, registrados ao custo de aquisição. Contas à rece-
ber refere-se a valores devidos por terceiros que serão recebidos no próximo
exercício. O Imobilizado está contabilizado pelo custo de aquisição e a de-
preciação 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 investimentos em sociedades coligadas e controladas, estão
avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, e a variação dos investi-

mentos computados no resultado do exercício. No contas à pagar, está re-
gistrado o saldo à integralizar pela subscrição de ações em outra sociedade.
Credores Diversos são obrigações a serem pagas no próximo exercício. As
receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de competência. O
capital social totalmente subscrito e integralizado, está representado por
1.577.653 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. O regime tribu-
tário adotado pela sociedade no ano calendário de 2017, foi o de lucro real.
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e Equivalentes de Caixa, consis-
tem em numerário disponível na sociedade, saldos em poder de bancos e
aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluí-
dos na demonstração dos fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos
= 18.689,61; Aplicações financeiras de curto prazo = 100.000,00; Caixa e
equivalentes de caixa = 118.689,61. São Paulo, 22 de janeiro de 2018

Camburi Administradora de Bens S.A.
CNPJ/MF nº 01.189.846/0001-84

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras Exercícios encerrados em 31/12/2017 e 2016 (em R$ Mil)
A Administração da Camburi Administradora de Bens S.A., cumprindo às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação da Assembléia Geral Ordinária, o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, 
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa, referente ao exercício findo em 31/12/2017. São Paulo, Abril/2018.

Ricardo M. da Silva - Diretor Presidente
Inter Control Assessoria Contábil - CRC 2SP 024.560/O-2

Andréia C. M. Baroni - CRC - CT 1SP 248.360/O-5

Balanço Patrimonial - Passivo    2017    2016
Circulante 1.531 1.174
Fornecedores 1 –
Empréstimos e Financiamentos 72 65
Salários e Encargos Sociais 7 2
Partes Relacionadas / Inter Cias / Mútuo 1.402 1.057
Outras Contas 49 49
Patrimônio Líquido 7.392 7.898
Capital Social 11.071 11.071
Lucro (Prejuízos) Acumulados  (3.679)  (3.173)
Total Passivo   8.923   9.072

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto  2017   2016
A - Atividades Operacionais  (299) (648)
Lucro Líquido Ajustado: (504) (583)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (506) (585)
Depreciações e Amortizações 2 2
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo:  (145) 6.806
Tributos a compensar (18) (28)
Adiantamentos (2) 23
Partes relacionadas / Inter Cias / Mútuo 165 7.196
Outras contas (290) (386)
Acréscimo / (Decréscimo) do Passivo:   350 (6.871)
Fornecedores 1 (24)
Salários e encargos 6 0
Tributos a recolher (1) (2)
Partes relacionadas / Inter Cias / Mútuo 344 453
Outras – (7.298)
B - Atividades de Investimento
C - Atividades de Financiamento       7       65
Captação (pagamento) de empréstimos 7 65
D - Total dos Efeitos no Caixa (A+B+C)  (292)    (583)
Saldo inicial do caixa 294 876
Saldo final do caixa 1 294
Variação no caixa (292) (583)

Balanço Patrimonial - Ativo  2017   2016
Circulante 1.307 1.580
Disponível (Caixa / Bancos) – –
Aplicações Financeiras 1 294
Aluguéis a Receber 293 293
Impostos e Contribuições a Recuperar 317 299
Adiantamentos 191 189
Dividendos a Receber 127 127
Outros Recebíveis 378 378
Não Circulante 7.616 7.492
Realizável a Longo Prazo 7.291 7.165
Depósito Judicial 782 492
Partes Relacionadas / Inter Cias / Mútuo 6.451 6.616
Contas a Receber 58 58
Investimentos 37 37
Participações Societárias 37 37
Imobilizado 288 290
Custo Histórico 543 543
(-) Depreciações (255) (253)
Intangível – –
Custo Histórico 1 1
(-) Amortizações       (1)       (1)
Total do Ativo 8.923 9.072

Demonstração do Resultado 2017 2016
Rendimentos de 
 Aplicações Financeiras 30 88
Receita Operacional Bruta 30 88
Receita Operacional Líquida 30 88
Lucro Bruto 30 88
Despesas Operacionais:
Despesas Gerais Administrativas (468) (598)
Despesas Tributárias (9) (55)
Depreciações / Amortizações (1) (2)
Efeitos Financeiros Líquidos (58) (17)
Total Despesas Operacionais (536) (673)
Resultado das Operações (EBIT) (506) (585)
Lucro (Prejuízo) Operacional (506) (585)
Lucro (Prejuízo) Antes IRPJ / CSSL (506) (585)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  (506)  (585)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1 - Contexto Operacional - A Sociedade iniciou suas atividades em feve-
reiro de 1.996, tendo como objeto social a administração de bens móveis 
ou imóveis de sua propriedade, podendo ainda comprar, vender e negociar 
quaisquer bens, inclusive títulos de sua propriedade e a participação no 
capital de outras sociedades. 2 - Apresentação Das Demonstrações 
Financeiras - As Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2017 e 2016 foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem os pronunciamentos técni-
cos, interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis - CPC e estão apresentadas em confor-
midade com a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76 alterada 
pelas Leis nº 10.303/01, 11.638/07 e 11.941/09). 3 - Sumário das Práticas 
Contábeis - As Demonstrações Financeiras foram elaboradas consideran-
do-se as principais práticas contábeis adotadas: a) Ativo Circulante e Não 
Circulante/Realizável a Longo Prazo - estão demonstrados ao valor de 
custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos pro-
porcionais, as variações monetárias ou cambiais, auferidas até a data de 
encerramento do exercício social. b) Passivo Circulante e Não Circulante 
- estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias 
ou cambiais, incorridas até a data de encerramento do exercício social. c) 
Apuração do Resultado - As receitas e despesas são apropriadas ao resul-
tado do exercício, de acordo com o regime de competência. d) Imposto de 
Renda e Contribuição Social - A empresa adota o regime tributário de lucro 

real para apuração do imposto de renda e da contribuição social, que são 
calculados com base nas receitas auferidas e apurados de acordo com a 
legislação em vigor. 4 - Aplicações Financeiras - Referem-se a recursos 
aplicados em CDB e fundos de renda fixa junto a instituições financeiras. 
Estão registrados pelo valor principal, acrescidos de rendimentos auferidos 
até a data. Sobre tais rendimentos incidirão IRRF – Imposto de Renda 
Retido na Fonte quando do resgate, às alíquotas regressivas de 22,5% 
a 15%, de acordo com o prazo de aplicação, sendo esses impostos com-
pensáveis/recuperáveis. 5 - Partes Relacionadas / Mútuos - Os mútuos 
a receber referem-se a contratos de empréstimos com pessoas ligadas, 
sobre os quais não existem encargos financeiros. 6 - investimentos em 
outras Empresas - Os investimentos em outras empresas estão avaliados 
pelo método de custo de aquisição, são compostos principalmente por: 
Mabe Coml. E Part. Ltda. (R$ 37 mil). 
7 - Imobilizado Taxa Anual de
Item    Depreciação             2017             2016
Prédios 4%  187.226,37  187.226,37
Imóveis em Construção -  206.463,72 206.463,72
Instalações / Móveis - 
 Utensílios / Outras Imobiliários 10%  116.028,72  116.028,72
Veículos / Equipamento 
 de Informática 20%     32.843,07     32.843,07
Total Custo Corrigido   542.562   542.561,88
(-) Depreciação Acumulada  (254.350,43) (252.727,27)
Total do Imobilizado    288.211,45  289.834,61
8 - Capital social - O capital social de R$ 11.071.100,00 encontra-se 
totalmente subscrito e integralizado, sendo representado por 34.771.000 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencentes a pessoas 
jurídicas estabelecidas no país. 

Demonstração das Mutações Capital Lucros/Prejuízo
do Patrimônio Líquido  Social      Acumulados  Total
Saldos em 31/12/2015: 11.071 (2.588) 8.483
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício – (585) (585)
Saldos em 31/12/2016: 11.071 (3.173) 7.898
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício           –        (506)   (506)
Saldos em 31/12/2017:  11.071     (3.679) 7.392

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: NICOLAS KYUNG TAK KO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/07/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Han Suk Ko e de Joo Won Park. A pretendente: STEPHANIE KIM, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 15/02/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sang Ho Kim e de Jung 
Ah Lee. Obs.: Enviado cópia do Edital de Proclamas ao Cartório de residência do pretendente.

O pretendente: NICOLAS XAVIER DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em Vitória - ES, no dia 13/05/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Francisco Carvalho e de Maria Elizabeth 
Xavier de Carvalho. A pretendente: MARIA JOÃO FRAGA DE ALMEIDA, nacionalidade 
Portuguesa, estado civil solteira, profi ssão designer, nascida em Peso da Régua - Portugal, 
no dia 14/12/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jorge Manuel 
Monteiro de Almeida e de Maria da Conceição Fraga da Costa.

O pretendente: RAFAEL SUSYN, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo, no dia 28/05/1987, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Jairo Susyn e de Sandra Jardinovsky Susyn. A pretendente: KAREN 
BRANDES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/09/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Brandes e de Telma Landsberger Brandes. Obs.: Enviado 
cópia do Edital de Proclamas ao Cartório de residência da pretendente.

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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LINCO ROGERIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão aux.de 
enfermagem, nascido em Suzano, SP, no dia (21/09/1979), residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Julio Joaquim da Silva e de Maria Aparecida da Silva. A 
pretendente: KARIN CRISTINA GOMES GUTIERREZ, estado civil divorciada, profi ssão 
podologa, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/09/1988), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Osmar Gomes Gutierrez e de Ivani Gomes da Conceição.

O pretendente: LEONARDO HENRIQUE GOMES RODRIGUES, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteiro, profi ssão agente de promotoria, nascido em Lins - SP, no 
dia 14/01/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Wilson Rodrigues 
Junior e de Ana Cristina Bergamo Gomes Rodrigues. A pretendente: ANA CAROLINA 
WOLFF, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auditora municipal de 
controle interno, nascida em Santa Barbara D Oeste - SP, no dia 26/01/1989, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fábio Antonio Wolff  e de Maria Helena de 
Magalhães Wolff .

O pretendente: DENIS SOARES CHAMAS, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão gerente, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/04/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Omar Poyares Chamas e de Maria Aparecida 
Soares Chamas. A pretendente: MARINA SAWAYA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão designer, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/05/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Jorge de Barros Sawaya e de Maria Tereza 
Pereira da Silva Sawaya.

O pretendente: FELLIPE SCHMIDHAUSLER POLLIDO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão auditor, nascido em Limeira - SP, no dia 30/10/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ademilson Romeiro Pollido e de Jane Schmidhausler. 
A pretendente: KERYLEN CECÍLIA DE SOUZA BARBOSA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Limeira - SP, no dia 24/10/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Barbosa Domingues e de 
Analice de Souza Barbosa.

O pretendente: PAULO VITOR VIEIRA PINHEIRO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Belém - PA, no dia 22/06/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo José Lima Pinheiro e de Ana Cristina 
Corrêa Vieira. A pretendente: TASSIA LAELY SIQUEIRA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Belém - PA, no dia 26/02/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joelson Pantoja da Silva e de Elen 
Roseli Rosário Siqueira

O pretendente: FELIPE AUGUSTO VIEIRA LEAL BEZERRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/07/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Vasconel Leal Bezerra e de Sonia Maria Vieira Leal. A 
pretendente: MARINA CAMPOS NAVARRO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/06/1993, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Barbosa Navarro e de Maristela Campos Navarro.

Inicío a coluna comentando a emoção de Fábio Porchat 
ao entrevistar Jô Soares no seu programa na Record TV. Jô, 
percursor do gênero no Brasil,  fez escola durante todos esses 
anos em que fi cou no ar, com seu programa no SBT e na Globo. 
Jô não dá entrevista, mas aceitou ir no programa do Porchat 
que é seu afi lhado.

Aos 80 anos completado em Janeiro, Jô disse na entrevista 
que está sentindo o peso da idade; e que teve difi culdades para 
chegar aos estúdios da Record TV, por conta de ter machucado 
o joelho na Academia. Longe da TV desde dezembro de 2016, 
e sem contrato com a Globo desde o fi m do ano passado, Jô 
confessou a Porchat que não sente saudades da TV. 

Sílvio Santos aproveitou o seu programa no último domingo 
para criticar o apresentador Datena, que trocou programas poli-
ciais para apresentar o ‘Agora É Com Datena’, novo dominical na 
Band. Sílvio foi taxativo: “Onde já se viu o Datena fazer programa 
popular aos domingos. Ele já apresentou outros programas e 
não deu certo. Datena é um fracassado”.

Ana Maria Braga ampliou sua coleção de gafes no seu 
programa matinal na Globo. As vezes, a falta de atenção da 
apresentadora ajuda a cometer esses deslizes. Na semana 
passada, ela parabenizou o estilista Ocimar Versolato, que faria 
aniversário no domingo. Um detalhe, ele morreu em 2017, em 
consequência de um AVC.

Nem mesmo a toda poderosa Globo abre mão da velha 
reprise de novelas. A sessão ‘Vale a Pena Ver de Novo’ está no 
ar desde 1980 e garante boa audiência na faixa vespertina. Já 
na Record TV, a reprise de ‘Os Dez Mandamentos’ (2015) sur-
preendeu nas últimas semanas ao marcar 12 pontos; já o SBT 
chega a 10 pontos com a reprise de ‘Chiquititas’.

‘O Show Dos Famosos’, no Domingão do Faustão, foi cer-
cado de grande expectativa gerada pelo sucesso da competição 
realizada no ano passado. Com uma produção impecável que 
transforma totalmente os participantes, o quadro é o ponto alto 
do programa que cresce de audiência a cada domingo.

A qualidade artística é outro ponto de destaque no pro-
grama com músicos ao vivo acompanhando os participantes. 
Um exemplo que se destaca é o uso adequado e agregado da 
computação gráfi ca, onde os efeitos enchem os olhos do teles-
pectador sem roubar a cena dos artistas que se apresentam.

‘O Outro Lado Do Paraíso’, novela das 21h na Globo fi ca 
no ar até a segunda semana de maio. O folhetim de Walcyr Car-
rasco está com a média de 38 pontos, de acordo com o IBOPE, 
dois pontos acima do índice da trama antecessora ‘A Força Do 
Querer’, de Glória Perez.

Frase Final: A sinceridade é a medida do mérito.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.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

Edison Carlos Fernandes (*) e Jorge Guilherme da Fonseca (**)

Esta experimenta as inovações impostas pelo novo padrão 
contábil disposto na Lei nº 11.638, de 2007 – os IFRS –, 
e aquele, no que tange à seara tributária, adapta-se às 

novas formas de contabilização e implementa novas formas de 
fi scalização.

A padronização das normas contábeis – inclusive em termos 
internacionais – não pode ser descrita como um simples desejo 
dos usuários dos dados contábeis, mas, sim, como uma caminhada 
retilínea, cujo norte atende às necessidades de maior interação 
global, em especial no que trata da prestação de informações de 
maior qualidade e confi abilidade, que permitam a comparação e 
a utilização dos dados por quaisquer de seus usuários, nos mais 
longínquos pontos terrestres. 

Porém, à medida em que cresce a essencialidade de maiores 
informações e da diminuição de barreiras, abranda-se o extremo 
sigilo dos registros contábeis – que o diga a Receita Federal, judi-
cialmente legitimada a buscar dados bancários dos contribuintes 
independentemente de permissão –, uma constante apontada no 
decorrer dos últimos dois séculos – o que reduz a surpresa quanto 
às medidas fi scalizatórias recentemente adotadas.

E, retrato fi el dessa caminhada evolutiva, foi a implantação do 
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, um dos traços 
mais signifi cativos do progresso tecnológico (e que proporciona 

IFRS e Bloco K
novos métodos fi scalizatórios), voltado à transmissão, recepção, 
validação e à autenticação eletrônicas da escrituração contábil/
fi scal das empresas. Ato contínuo, foi instituída, para os contri-
buintes de alguns impostos, a Escrituração Fiscal Digital – EFD, 
destinada à efetivação dos livros fi scais, detalhadamente o de 
Controle de Produção e Estoque – Bloco K, uma nova ferramenta 
de controle e verifi cação – e que, rapidamente, suscitou grandes 
confl itos quanto à sua operacionalidade e quanto ao seu custo 
(este compreendido em seus mais diversos sentidos).

Desse bloco e das manifestações administrativas que lhe per-
meiam, pode ser extraído um cabedal de características, mas 
merecem destaque as que se relacionam com as propriedades 
do atual padrão contábil e das teorias que o cercam, como a con-
sistência das informações prestadas, o trânsito (movimentação) 
das mercadorias em estoque e a destinação destes bens – numa 
demonstração de que a fi scalização não deve promover empecilhos 
ao exercício da atividade econômica da empresa. 

Tais teorias, por meio de seus autores, estudam as normas 
contábeis, as destrincham e, escoradas na prática, corroboram 
suas conclusões, das quais características são igualmente ex-
traídas, como a dinâmica patrimonial e sua transformação – o 
que signifi ca que o patrimônio não deve ser encarado como uma 
escrituração estática, desprovida das possíveis movimentações 
internas e mudanças das características dos itens que o compõem 
–, ambas em contato direto com o trânsito dos bens escriturados 
em estoque e com a consistência dos registros.

Já os IFRS, por justamente se 
caracterizar pela baixa adesão 
à utilização de regras rígidas, 
prestigiam o julgamento do 
profi ssional, que fornecerá in-
formações consistentes sobre 
a empresa refl etidas em sua 
contabilidade, esta, por sua vez, 
apontará o destino dos bens que 
a integram, como aqueles sob 
a rubrica de estoque. Assim, o 
Bloco K, por mais que retrate 
o aprimoramento dos métodos 
de fiscalização, também re-
trata a evolução dos aspectos 
tecnológicos e informacionais 
dos lançamentos contábeis das 
empresas, e apenas sua análise 
completa, com olhos na ativi-
dade econômica exercida, pro-
moverá os dados necessários à 
fi scalização administrativa.

(*) - Sócio fundador do FF Advogados, 
responsável pelas áreas de Direito 

Público e direito contábil IFRS (edi-
son.fernandes@ffl  aw.com.br); 

(**) - Advogado das áreas de con-
tencioso tributário e procedimento 

administrativo tributário
(jorge.ferreira@ffl  aw.com.br).

Os avanços tecnológicos e informacionais (dentre outros) têm provocado refl exos nas diferentes 
formas do saber, como o Direito e a Contabilidade
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São Paulo, sábado a segunda-feira, 21 a 23 de abril 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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O Impacto do frete 
no e-commerce 

brasileiro
Você já desistiu de fazer 

alguma compra online 

por causa do valor do 

frete?

Quando fizemos essa 
pergunta em uma de 
nossas pesquisas de 

mercado, a resposta que obti-
vemos dos usuários nos levou 
a perceber o real impacto que 
o frete dos produtos pode ter 
nas operações e estratégias do 
e-commerce. Neste caso, 90% 
dos participantes que respon-
deram à pesquisa disseram que 
sim, já deixaram de concluir 
alguma compra pela internet 
devido ao custo do frete.

Quando comparamos esse 
comportamento entre os usu-
ários das regiões sudeste e 
nordeste do Brasil, o resultado 
é ainda mais contrastante. 
Devido à distância dos cen-
tros de distribuição das lojas 
online e, consequentemente, 
ao maior custo para entrega 
dos produtos, os consumidores 
da região nordeste preferem, 
60% a mais do que o sudeste, 
promoções de frete grátis do 
que outros tipos de descontos 
nos produtos.

Embora esses feedbacks se-
jam relevantes para o mercado, 
talvez não sejam tão surpreen-
dentes assim, tendo em vista 
que não é de hoje que o preço 
do frete, principalmente nas 
regiões norte e nordeste do 
país, está no topo das discus-
sões em diversos segmentos do 
e-commerce. Em um contexto 
generalizado, podemos consi-
derar que esse fator representa 
uma das principais barreiras 
que impedem o crescimento do 
comércio eletrônico atualmen-
te. É uma questão que interfere 
diretamente na experiência 
dos consumidores durante o 
processo de compra, desde a 
apresentação do produto até 
a conclusão do pedido na loja. 

Não é raro encontrarmos ca-
sos onde o valor do frete supera 
o preço do produto e, muitas 
vezes, o consumidor não chega 
nem até o carrinho. Ele acaba 
desistindo logo nas primeiras 
etapas, após o cálculo do valor 
e do prazo de entrega.

Para ajudar a otimizar essa 
experiência e aumentar as con-
versões na loja, os varejistas 
contam com algumas estraté-
gias e opções de fretagem, que 
podem ser bem apropriadas, 
porém, cada uma com suas 
particularidades e ressalvas. 
Estão entre elas:

Programas de Fidelidade

Os programas de fi delidade 
para frete ganharam populari-
dade em grandes e-commerces 
americanos e têm funcionado 
em algumas empresas brasi-
leiras. O modelo é baseado 
em planos de assinaturas 
que permitem fi xar um valor 
mensal ou anual para a entrega 
dos produtos do site. É uma 
saída vantajosa para os con-
sumidores, que contratam um 
serviço único e já sabem com 
antecedência o quanto irão pa-
gar, e também para os lojistas 
que poderão contar com um 
volume de vendas recorrentes 
por parte dos assinantes. Mas, 
neste caso, é relevante estudar 
a abrangência do programa 
e todos os custos envolvidos 

para a entrega dos produtos 
em diversas localidades. É 
importante definir bem os 
preços do programa, pois ele 
pode ser mais uma fonte de 
receita. Para isso, é essencial 
que esse valor seja maior que 
os custos da operação como 
um todo.

Para quem pensa em ofe-
recer o frete por assinatura, 
é aconselhável que sejam 
realizadas experimentações 
com pequenos grupos de 
clientes para verifi car se esse 
modelo é realmente viável para 
o negócio.

Promoções de Frete 

Grátis

Oferecer promoções de 
frete grátis pode ser uma boa 
estratégia para as lojas online, 
sendo, em alguns casos, até 
mais efi cientes que descontos 
nos produtos para aumentar a 
taxa de conversão. Mas é uma 
ferramenta que deve ser usada 
em momentos específi cos, com 
campanhas e objetivos bem 
planejados.

Retirada na Loja

Essa é uma alternativa que, 
na maioria das vezes, consegue 
anular o valor do frete para os 
clientes e gerar boas experiên-
cias neste sentido, pois, além 
de ser mais econômica, facilita 
o recebimento de produtos 
por consumidores que nem 
sempre estão na residência 
ou não têm porteiros para 
receber as encomendas. No 
entanto, a "Retirada na Loja" 
fi ca restrita aos e-commerces 
que têm loja física. É uma ideia 
também viável para pequenos 
e-commerces locais, onde os 
consumidores podem fazer o 
pedido pela internet e têm a 
possibilidade de retirar na loja 
caso estejam próximos.

Entregas próprias

Outra opção é a própria loja 
fazer a entrega dos produtos, 
mas, neste caso, é preciso limi-
tar as entregas para os bairros 
mais próximos ou pela cidade 
que atua. É uma alternativa 
para e-commerces locais, mas, 
ainda assim, é preciso checar 
os custos extras para ver se 
realmente irá compensar ou 
se vale mais a pena enviar os 
produtos pelos Correios ou 
outras transportadoras.

O recente reajuste nas tarifas 
dos Correios, uma das trans-
portadoras mais utilizadas no 
e-commerce, principalmente 
por pequenos e médios lojistas, 
trouxe à tona o debate sobre a 
infl uência do frete nas compras 
online e abre espaço para que 
novos formatos sejam inseri-
dos e reavaliados com o intuito 
de conseguir melhores preços. 
Contudo, é importante ter em 
mente que as questões que en-
volvem o envio de produtos no 
comércio eletrônico vão além 
dos impasses entre varejistas 
e transportadoras. É um caso 
que envolve a infra-estrutura 
do país, aquisição de tecnolo-
gias efi cientes de logística e 
planejamento de negócio.

(*) É Sócio e Diretor de Marketing do 
Cuponomia, plataforma que reúne 

cupons de desconto dos principais 
players de comércio eletrônico do 

país, e que recentemente iniciou 
operações no México, Chile e 

Colômbia.

Ivan Zeredo (*)

News@TI
Caixa de Som Bluetooth 

@Durante as viagens e atividades esportivas, os eletrônicos portáteis 
costumam ser fonte de constante preocupação: e se entrar água, 

areia ou terra? A Maxprint traz mais tranquilidade e liberdade para 
o consumidor ao lançar no mercado a Caixa de Som Bluetooth H20 
Max. Totalmente blindada e com certifi cação de proteção contra água 
e poeira IP67, a novidade pode ser submersa a até 1m de profundidade 
por até 30 minutos, sem sofrer danos. Além disso, conta com clipe 
metálico que permite fi xá-la em bicicletas, motos, mochilas ou na 
roupa. Companheira ideal para aquela viagem à praia, camping e para 
a prática de esportes radicais, a novidade tem potência de 10W RMS 
e utiliza Bluetooth na versão 4.2. Também conta com entrada auxiliar 
para conexão de dispositivos externos via cabo. Outro atrativo do 
lançamento é o design exclusivo e inovador, com tamanho compacto 
e acabamento emborrachado para máxima proteção. Com ampla du-
ração para o máximo lazer, a bateria interna recarregável garante até 
4 horas de reprodução, dependendo do uso (www.maxprint.com.br).

Paul Whitelam (*)

Os principais impulsio-
nadores dessa evolução 
incluem mobilidade, 

novos padrões de serviço esta-
belecidos por empresas como 
Uber e Amazon, e outras que 
cada vez mais medem suas ope-
rações por meio de pesquisas de 
satisfação do cliente, processos 
aprimorados, softwares mais 
inteligentes e cloud computing. 
Desta forma, muitas organiza-
ções de serviços em campo con-
seguiram transformar a maneira 
como enxergam e fornecem 
seus serviços. No entanto, esse trabalho nunca está totalmente 
fi nalizado e, em 2018, as expectativas dos clientes continuarão 
subindo, bem como a capacidade de atendê-los.

No Brasil, o uso de tecnologias digitais vem melhorando a 
qualidade de serviços como transporte público coletivo, gerando 
comodidade aos usuários em cidades como Rio, Curitiba e Goiâ-
nia. Também a qualidade dos serviços de distribuição de energia 
elétrica melhorou em 2017 na comparação com o ano anterior, 
de acordo com pesquisa da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). Pelo estudo, houve uma redução de 9,23% na quanti-
dade de horas em média em que os consumidores fi caram sem 
energia e de 7,55% na frequência das interrupções de energia.

Essas tendências provavelmente moldarão o próximo estágio 
da experiência do cliente e da prestação de serviços. O grande 
ponto é explorar como a tecnologia pode permitir que uma em-
presa abrace o futuro e encante seus clientes.

Tudo sob demanda

A entrega rápida, agora, não é apenas para pizza. Os serviços de 
streaming de vídeo oferecem aos consumidores acesso instantâneo 
a milhares de fi lmes e programas de TV em vários dispositivos. 
Ocupado demais para ir ao supermercado? É possível escolher e 
receber mercadorias em sua porta, através de aplicativos como 
Instacart ou Postmates. A Amazon já oferece entrega no mesmo 
dia para itens selecionados.

Como tem sido o caso há algum tempo, não são os concorren-
tes diretos que defi nem as expectativas dos clientes, mas sim as 
melhorias das experiências que esses clientes tiveram em outros 
lugares. Hoje, os consumidores podem ter e obter rapidamente o 
que desejam. O que é um desafi o para a maioria das empresas de 
serviços. Uma organização de serviço em campo realmente ágil 
utiliza recursos como mobilidade e otimização automatizada de 
horários, para reduzir o tempo de realização do trabalho.

Ter visibilidade completa do local e da disponibilidade de 
recursos pode possibilitar a reorganização de agendas de forma 
dinâmica, fornecer horários de atendimento mais precisos e 
oferecer aos clientes a capacidade de marcar compromissos em 
seus celulares, proporcionando essa experiência on demand que 
eles esperam.

Experiência do Usuário

Há momentos em que chamar um táxi é mais rápido e barato 
do que escolher o Uber ou o Cabify, e ainda assim, os clientes 
continuam recorrendo aos aplicativos de compartilhamento de 

Você está preparado para atender 
as expectativas do cliente? 

As organizações de serviços em campo estão sempre pensando em melhorar as expectativas de seus 
clientes. 

viagens. Isso mostra o quanto eles valorizam a transparência e a 
visibilidade no processo de serviço. A facilidade de pagamento 
não consegue ser superada - o preço de uma corrida é mostrado 
na hora e o cliente é cobrado automaticamente. Esse nível de 
transparência também pode ser fornecido ao cliente do serviço 
em campo. A onipresença dos dispositivos móveis signifi ca poder 
fornecer informações em tempo real aos clientes sobre a localiza-
ção e o tempo provável de chegada do profi ssional - aumentando 
a satisfação com o serviço e atuando como um diferenciador em 
mercados competitivos.

Os clientes poderão usar uma variedade de canais para se co-
municar com o provedor de serviços sobre a visita, fornecendo 
detalhes de acesso ao local, bem como antes do dia do serviço 
(com o envio de fotos sobre o assunto que precisa ser tratado para 
preparar melhor o técnico), por exemplo. E mesmo depois (com 
o envio de questionários sobre a qualidade do serviço quando a 
visita ainda está fresca na memória).

O cliente pode fi car assim envolvido no processo de prestação 
de serviços e, como resultado, sentir-se mais informado e forta-
lecido, tudo com rapidez e facilidade.

Machine Learning

À medida que mais organizações de serviços em campo migram 
para soluções baseadas na nuvem para gerenciar suas operações, 
elas ganham a capacidade de alavancar o poder maciço da com-
putação elástica para processar rapidamente grandes quantias 
de dados, para decisões automatizadas de agendamento. Não 
mais dependentes das limitações de infraestrutura, as empresas 
podem aproveitar ao máximo o machine learning, a mobilidade 
e o gerenciamento de dados, que se integram para melhorar a 
efi ciência operacional e o atendimento ao cliente.

Assim como a Netfl ix pode fornecer recomendações de fi lmes 
específi cos com base nos hábitos dos usuários, o uso de dados 
históricos sobre a entrega de serviços e os resultados de com-
promissos anteriores permite que as organizações criem modelos 
cada vez mais precisos quanto ao tempo que um determinado tipo 
de trabalho tomará, o técnico mais adequado e as ferramentas 
ou peças que serão necessárias para o reparo. À medida que as 
empresas aprimoram sua compreensão dos pré-requisitos de uma 
tarefa bem sucedida, elas fi cam melhores em prever o tempo que 
a tarefa e a viagem consumirão e, assim, desenvolvem melhores 
agendamentos.

Combinando isso com modelos de machine learning que in-
corporam padrões de tráfego, os provedores de serviços estão 
se tornando mais cada vez precisos na previsão dos horários 
diários da equipe de serviço em campo e podem fazer promes-
sas mais assertivas a seus clientes – fi delizando-os. Informações 
com exatidão sobre o tempo e a duração de uma visita - e essa 
capacidade de entregar – irá aumentar não apenas a satisfação 
do cliente, mas também a confi ança e a lealdade do consumidor.

Prevendo o futuro do serviço em campo

Em 2018 e nos anos seguintes, os clientes esperam velocidade, 
transparência, precisão e interações sem atritos. Ninguém pode 
adivinhar qual aplicativo ou modelo de serviço não qualifi cado irá 
redefi nir suas expectativas, mas aperfeiçoar a capacidade de cum-
prir o que foi dito acima é uma aposta segura. Entender os fatores 
que contribuem para uma ótima experiência do cliente facilita a 
avaliação de quais tecnologias existentes e emergentes podem 
ajudar a atender, antecipar e superar as expectativas dos serviços.

 
(*) É Vice Presidente de Marketing de Produto da ClickSoftware, líder no 

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

Se olharmos os últimos dados do Banco 
Central que apontam um crescimento das 
concessões de desconto de duplicatas, 
logo veremos que o título desse artigo faz 
sentido. Elas atingiram um patamar de 
R$ 30,601 bilhões em dezembro do ano 
passado, o que refl ete um valor 121,4% 
maior do que o registrado no mesmo pe-
ríodo de 2016, quando chegaram a (R$ 
13,816 bilhões). O mesmo aconteceu com 
a antecipação do crédito nas faturas de 
cartão, um aumento de 455%.

O que esses dados têm a nos dizer? Não 
é de hoje que os recebíveis (duplicatas, 
cheques, de cartões) tornaram-se funda-
mentais para o fi nanciamento do capital 
de giro das empresas, sendo fundamentais 
e, praticamente, a única opção disponí-
vel para a maioria das empresas, já que 
com a queda da Selic, as alternativas de 
investimentos foram reduzidas e limitadas 
para o investidor.

Se por um lado o mercado está passando 
por um momento de transição, por outro, 
os seus recebíveis valem ouro e precisam 
ser cuidados como uma joia rara. Como 
em tudo que se refere a crédito, credi-
bilidade é essencial, ainda que ressoe 

como um trocadilho infame. Os bancos, 
por sua vez, monitoram os seus recebíveis 
para garantir que não há alguma fraude 
no processo.

Neste sentido, tenha cuidado com as 
trocas frequentes de títulos. No mer-
cado fi nanceiro, procuramos empresas 
cujos títulos “tenham liquidez”, ou seja, 
que uma vez emitidos, sejam pagos pelo 
sacado e não substituídos por outros 
recebíveis. Reforçando, num mundo em 
que o recebível é o melhor – senão a única 
alternativa para fi nanciar o seu negócio 
-, defi nitivamente você não vai querer 
colocar sua confi abilidade em dúvida.

Outro ponto interessante é que, nem 
todo título é igual, mas algumas empresas 
os tratam como se fosse. Por exemplo, a 
companhia tem duas duplicatas contra 
uma poderosa indústria multinacional 
e, outra, com uma atacadista nacional 
de pequeno porte. Logo, são empresas 
de risco bem diferentes, cujo apetite de 
crédito dos fi nanciadores é igualmente 
distinto. Então, porque descontar os dois 
pelo mesmo preço em algum banco ou 
FIDC - Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios? 

Se cada ativo seu tem um risco diferente, 
este recebível também deve ser desconta-
do por uma taxa diferente. Infelizmente, 
todos tendem a ser descontados pela 
mesma taxa e balizados pelo risco de pior 
qualidade. Cedentes e sacados podem e 
deveriam negociar bem suas condições 
de pagamento. Afi nal, o sacado com caixa 
aplica mal sua liquidez, enquanto que o 
cedente paga caro pelo capital de giro que 
toma no mercado. 

Tratando-se de fl uxo, é fundamental 
que o retorno do investimento seja rápi-
do. Sendo assim, uma maneira de obter 
rendimentos instantâneos sobre dinheiro 
de caixa é negociar melhores condições 
de pagamentos e, assim, obter lucro so-
bre ele, como acontece no adiantamento 
de recebíveis feito com o SCF - Supply 
Chain Financing que, por sua vez, co-
necta empresa às outras do mercado, 
permitindo que haja negociação direta, 
sem intermediários. 

(Fonte: Camilo Telles é CEO da Antecipa, startup 
de tecnologia, que opera um marketplace de 

antecipação de recebíveis entre compradores 
e fornecedores com o foco no caixa do sacado 

camilo.telles@gmail.com e Fernando Blanco, 
consultor e fundador do IDCC - Instituto para o 

Desenvolvimento da Cultura do Crédito.

Mercado quer antecipar recebíveis para 
rentabilizar o caixa


