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BOLSAS
O Ibovespa: +0,06% Pontos: 
85.602,49 Máxima de +0,23% 
: 85.746 pontos Mínima de 
-0,98% : 84.711 pontos Volu-
me: 8,92 bilhões Variação em 
2018: 12,04% Variação no mês: 
0,28% Dow Jones: -0,06% Pon-
tos: 24.448,69 Nasdaq: -0,25% 
Pontos: 7.128,60 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,4492 Venda: R$ 3,4497 
Variação: +1,19% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,52 Venda: R$ 3,62 
Variação: +1,21% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,4415 Venda: R$ 
3,4421 Variação: +0,94% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,4000 
Venda: R$ 3,5900 Variação: 
+1,13% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,32% ao 
ano. - Capital de giro, 9,39% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.324,00 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -1,07% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 146,000 
Variação: estável.

Cotação: R$ 3,4515 Variação: 
+1,04% - Euro (17h33) Compra: 
US$ 1,2207  Venda: US$ 1,2207 
Variação: -0,65% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2090 Venda: R$ 
4,2110 Variação: +0,55% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1530 Ven-
da: R$ 4,3700 Variação: +0,53%.

Futuro: -0,4% Pontos: 86.245 
Máxima (pontos): 86.445 Míni-
ma (pontos): 85.315. Global 40 
Cotação: 808,881 centavos de 
dólar Variação: +0,86%.

“Onde quer que 
livros sejam 
queimados, 
os homens 
serão também, 
eventualmente, 
queimados”.
Heinrich Heine (1797/1856)
Poeta alemão

da matéria-prima. Esta edi-
ção da Sondagem Industrial 
foi feita entre 2 e 12 de abril 
com 2.214 empresas. Dessas, 
932 são pequenas, 778 são 
médias e 504 são de grande 
porte (ABr).

A produção aumentou e 
o emprego fi cou estável 
na indústria brasileira 

em março. É o que indica a 
Sondagem Industrial divul-
gada ontem (23) pela Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI). O crescimento da 
produção em março foi mais 
intenso do que o usual para 
o mês. O índice de evolução 
da produção, de 55,2 pontos, 
fi cou 8,7 pontos acima do de 
fevereiro e é 2,1 pontos maior 
do que a média histórica dos 
meses de março. Os indica-
dores da Sondagem variam 
de zero a 100 pontos. Quando 
estão acima de 50 pontos in-
dicam aumento da produção 
e do emprego no setor.

O índice de evolução do 
número de empregados per-

CNI aponta que produção 
aumentou e emprego 
fi cou estável em março

maneceu estável em 49,6 pon-
tos. Segundo a CNI, como está 
próximo da linha divisória dos 
50 pontos, indica que o número 
de empregados apresentou 
estabilidade de fevereiro para 
março. Esse foi o segundo mês 
seguido de estabilidade após 
uma sequência de quedas. O 
indicador de nível de estoques, 
em relação ao planejado, fi cou 
em 50,6 pontos, pouco acima da 
linha divisória de 50 pontos, in-
dicando que os estoques estão 
levemente acima do planejado. 
O indicador de utilização da 
capacidade instalada subiu de 
64% em fevereiro para 66% em 
março. Com isso, a ociosidade 
é de 34%.

Os índices de perspectivas 
para os próximos seis meses 
estão mais baixos do que em 

março, embora os indicadores 
ainda apontem para o aumento 
da demanda, da compra de 
matérias-primas, das exporta-
ções e do emprego. O índice de 
expectativa de demanda caiu 
para 58,4 pontos, o de compras 
de matérias-primas recuou 
para 56 pontos, o de número 
de empregados fi cou em 50,8 
pontos e o de quantidade ex-
portada alcançou 55,4 pontos. 
Os indicadores variam de zero 
a cem pontos. Quando estão 
acima de 50 pontos mostram 
empresários otimistas.

O indicador de intenção de 
investimento também recuou 
frente a março e fi cou em 52,9 
pontos em abril. Mesmo com a 
segunda queda consecutiva, o 
índice está 5,9 pontos acima do 
de abril de 2017. O indicador 

O índice de evolução da produção, de 55,2 pontos, fi cou 8,7 pontos acima do de fevereiro

e é 2,1 pontos maior do que a média histórica dos meses de março.

varia de zero a cem pontos. 
Quando maior o índice, maior 
é a disposição dos empresários 
para investir. Ainda de acordo 
com a Sondagem Industrial, a 
elevada carga tributária, com 
42,6% das assinalações, foi o 

principal problema enfrentado 
pelas empresas no primeiro 
trimestre. Em seguida, com 
34,5%, aparece a falta de de-
manda interna e, em terceiro 
lugar, com 23,1% das menções, 
aparece a falta ou o alto custo 

O Comitê Gestor do Simples 
Nacional publicou ontem (23), 
no DOU, a regulamentação 
do Programa Especial de 
Regularização Tributária das 
Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte. A adesão ao 
programa poderá ser feita até 
o dia 9 de julho. O Congresso 
Nacional derrubou o veto do 
presidente Temer ao projeto 
chamado Refi s das Micro e 
Pequenas Empresas. Agora, os 
empresários podem alongar as 
dívidas com a Receita. 

Os débitos apurados no 
Simples Nacional até a com-
petência de novembro de 
2017 poderão ser parcelados 
em até 180 parcelas mensais. 
As cinco primeiras parcelas 
vencerão a partir do mês de 
adesão, correspondendo a 
1% da dívida consolidada, 
corrigidas pela taxa básica de 
juros, a Selic.

O saldo restante (95%) pode-

Os débitos poderão ser 

parcelados em até 180 

parcelas mensais.

Vacina para 10 milhões
A campanha de vacinação contra 

gripe foi iniciada ontem (23) no 
estado de São Paulo. A expectativa 
é que 54 milhões de pessoas sejam 
imunizadas até o dia 1º de junho em 
todo o país. Na cidade, pretende-se 
vacinar 4,3 milhões de idosos, 2,4 
milhões de pessoas com doenças 
como asma, diabetes e imunode-
primidos, 2,3 milhões de crianças 
e 1,2 milhão de profi ssionais de 
saúde. Espera-se ainda atingir 423 
mil gestantes e 70 mil puérperas.

A duquesa de Cambridge, 
Kate Middleton, recebeu alta 
ontem (23) do hospital Saint 
Mary, em Londres, após dar à 
luz ao seu terceiro fi lho. Com 
um vestido vermelho, Kate fez 
uma breve aparição para os jor-
nalistas e diversas pessoas que 
estavam reunidas em frente ao 
centro médico. Acompanhada 
do príncipe William e do novo 
fi lho, deixou o hospital rumo ao 
Palácio de Buckingham.

A criança é um menino e pesa 
cerca de 3,8 quilos. Ele nascera 
às 11h01 (horário local), segun-
do o Palácio de Kensington. 
Um cavalete de ouro com uma 
nota emoldurada anunciando 
o nascimento do menino, que 
ainda não teve seu nome reve-
lado, foi colocado em exibição 
na frente do Casa Real, e deve 
permanecer por volta de 24h. 

Duquesa deu à luz um menino de 3,8 quilos.

A juíza Carolina Moura Le-
bbos, da 12ª Vara Federal de 
Curitiba, negou ontem (23) um 
pedido da ex-presidente Dilma 
Rousseff  e de uma comissão 
de deputados para visitar o 
ex-presidente Lula. Foram 
igualmente negados pedidos 
feitos pelo pré-candidato à 
Presidência da República Ciro 
Gomes, pela presidente do 
PT, senadora Gleisi Hoffmann 
(PR), pelo vereador de São 
Paulo Eduardo Suplicy (PT-
-SP), entre outros.

A comissão de deputados 
pretendia fi scalizar in loco as 
condições de encarceramento 
do ex-presidente. “Em data 
de 17/04/2018 já foi realizada 
diligência pela Comissão de Di-
reitos Humanos e Participação 
Legislativa do Senado. Não há 
justo motivo ou necessidade de 
renovação de medida semelhan-
te”, escreveu a juíza, responsável 
por supervisionar a execução 
penal de Lula, sobre o pedido da 
comissão de deputados.

A juíza destacou que apenas 
parentes e advogados estão 
autorizados a visitar presos cus-
todiados na Superintendência 
da Polícia Federal em Curitiba, 

Apenas parentes e advogados 

‘estão autorizados’ a visitar 

presos na Superintendência 

da PF em Curitiba.

Autorizada a venda de 
novos genéricos para 
HIV e pressão alta

A Anvisa deu aval para a comer-
cialização de quatro novos medi-
camentos genéricos. Um deles é 
o Entricitabina combinado com 
Fumarato de Tenofovir Desopro-
xila, produto usado para o trata-
mento de pessoas que contraíram 
o vírus HIV. O medicamento de 
referência é o Truvada, cujas 
indicações incluem a profi laxia 
pré-exposição (PReP), usada 
para reduzir o risco de infecção 
pelo vírus adquirido sexualmen-
te em adultos de alto risco. No 
Brasil, a detentora do registro 
é a Blanver Farmoquímica e 
Farmacêutica S/A.

Outro produto genérico iné-
dito é o Perindopril Erbumina 
combinado com Indapamida, 
indicado para o tratamento da 
hipertensão arterial (pressão 
alta), que acomete uma a cada 
quatro pessoas adultas, segundo 
dados da Sociedade Brasileira de 
Hipertensão (SBH). A empresa 
detentora do registro no país é 
a  EMS S/A. Entre os produtos 
aprovados pela Anvisa, está 
também o genérico inédito Bilas-
tina, indicado para o tratamento 
sintomático de rinoconjuntivite 
alérgica (intermitente ou persis-
tente) e urticária. 

A empresa detentora do 
registro é a EMS S/A. A Anvisa 
ainda autorizou a venda do me-
dicamento genérico Undecilato 
de Testosterona (ABr).

São Paulo - O presidente 
da Anfavea, Antonio Megale, 
afi rmou ontem (23), que o 
mercado de veículos deve 
apresentar taxas menores de 
crescimento das vendas no 
segundo semestre, em compa-
ração com as taxas que estão 
sendo registradas no primeiro 
semestre. A justifi cativa é o 
fato de o segundo semestre 
do ano passado ter mostrado 
resultados superiores aos do 
primeiro semestre. Os meses do 
ano já encerrados, que vão de 
janeiro a março, apresentaram 
expansão de 15,6% em relação 
a igual período do ano passado. 

“São taxas que provavelmen-
te não vão se repetir no segundo 
semestre”, disse o executivo. 
A previsão para o ano inteiro 
é de alta de 11,7%, estimativa 
que está mantida pela Anfa-
vea, em razão da expectativa 
de taxas menores no restante 
do ano. Megale participou 
de evento do setor em São 
Paulo, realizado pela editora 
AutoData. Segundo Megale, 
com o atraso na defi nição do 
Rota 2030, nova política do 
governo para a indústria au-
tomobilística, o setor começa 
a se desorganizar. “Quando a 
coisa não está alinhavada com 
o governo, começamos a ter 

Presidente da Anfavea, 

Antonio Megale.

Recurso no plenário 
virtual 

Brasília - O ministro Edson 
Fachin, do STF, enviou para 
julgamento no plenário virtual 
da 2ª Turma da Corte o recurso 
da defesa do ex-presidente Lula, 
contra decisão do próprio ministro 
na reclamação feita ao STF um 
dia antes da prisão do petista. O 
plenário Virtual permite que os 
ministros votem de forma eletrô-
nica nos processos. Ele funciona 
24 horas por dia, e os ministros 
podem acessá-lo de forma remota.

Na última sexta-feira (20), a 
defesa pediu prioridade no jul-
gamento do caso. No recurso, os 
advogados alegam que a prisão de 
Lula é ilegal porque o TRF-4 ainda 
precisa decidir sobre a admissão 
dos recursos extraordinários no 
caso do triplex do Guarujá. 

No mesmo dia em que o ex-
-presidente foi preso, Fachin 
negou os pedidos feitos na re-
clamação à Corte, que pediam a 
liberdade de Lula. Contra essa 
decisão, a defesa entrou com 
recurso no Supremo. Primeira-
mente, a defesa pedia a Fachin 
que reconsiderasse a decisão. 
Alternativamente, os advogados 
pediam que o recurso fosse julga-
do na 2ª Turma do STF. Composta 
por Fachin, Celso de Mello, Ri-
cardo Lewandowski, Dias Toffoli 
e Gilmar Mendes, a turma deve 
julgar o recurso de Lula através 
do plenário virtual (AE).
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Parcelamento de dívidas de micro e 
pequenas empresas é regulamentado

de ofício ou isoladas e 100% 
dos encargos legais, inclusive 
honorários advocatícios; ou 
parcelado em até 175 mensais 
e sucessivas, com redução de 
50% dos juros de mora, 25% 
das multas de mora, de ofício 
ou isoladas e 100% dos encar-
gos legais, inclusive honorários 
advocatícios.

O valor da parcela mínima 
será de R$ 50,00 para o mi-
croempreendedor individual 
- MEI e de R$ 300,00 para 
as demais microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
A Receita ressalta ainda que o 
pedido de parcelamento impli-
cará desistência compulsória 
e defi nitiva de parcelamento 
anterior (até a competência 
de novembro de 2017), sem 
restabelecimento dos parce-
lamentos rescindidos caso o 
novo parcelamento venha a 
ser cancelado ou rescindido 
(ABr).

rá ser liquidado integralmente, 
em parcela única, com redução 
de 90% dos juros de mora, 70% 
das multas de mora, de ofício ou 
isoladas e 100% dos encargos 
legais, inclusive honorários 
advocatícios; parcelado em até 
145 mensais e sucessivas, com 
redução de 80% dos juros de 
mora, 50% das multas de mora, 

Kate Middleton e bebê real recebem 
alta de hospital

A prática de publicar o boletim 
por ocasião de uma nascimento 
real remonta pelo menos a 1837, 
quando o Palácio de Buckin-
gham tornou-se a residência 
ofi cial da monarquia britânica. 

O bebê real é o quinto na linha 
de sucessão do trono britânico, 
depois do avô, o príncipe Char-
les, de seu pai, William, e de seus 
irmãos, George, de quatro anos, 
e Charlotte, de dois (ANSA).

Venda de veículos será 
menor no 2º semestre

iniciativas independentes”, 
disse o executivo.

O Rota 2030 é um programa 
que vem sendo discutido desde 
o ano passado entre as empre-
sas e o governo e tem o objetivo 
de defi nir regras para a cadeia 
automotiva por um período de 
15 anos. Um dos pontos em 
discussão envolve incentivos 
fi scais para investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento. 
O Ministério da Fazenda re-
siste em oferecer reduções de 
tributos, em um momento em 
que o governo se esforça para 
equilibrar as contas públicas.

Em defesa do incentivo, 
Megale argumentou que as 
montadoras são multinacionais 
que vão decidir investir onde 
for mais barato (AE).

Juíza nega visita de Dilma 
e Ciro Gomes a Lula

medida adotada diante da “li-
mitação de cunho geral relativa 
a visitas na carceragem”, uma 
vez que os presos se encon-
tram no mesmo edifício onde 
se realizam outras atividades 
corriqueiras da PF, inclusive 
com atendimento ao público.

A magistrada ressaltou que a 
regra vale para todos os presos 
no local (ABr).
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OPINIÃO
Made in Brazil

Os historiadores 

consideram que a 

industrialização 

brasileira começa em 

1808, quando D. João 

VI, ao chegar ao Brasil, 

revogou a proibição de 

D. Maria I que impedia 

a colônia de produzir 

manufaturas

Entretanto, a simultânea 
abertura dos portos fez 
com que a manufatura 

brasileira ficasse restrita a 
poucos bens de consumo e, 
somente nas duas últimas dé-
cadas do século XIX, o Brasil 
passou a apresentar alguns in-
dicadores de industrialização. 
Ainda assim, em 1900, quando 
comparamos os índices de 
produção industrial per capita, 
o Brasil mal chegava a 5% da 
produção da Inglaterra e 7% 
do Estados Unidos e, somen-
te com Vargas e a 2ª Guerra 
Mundial, o Brasil começou a 
implantar uma política de in-
dustrialização com indústrias 
de base e de energia. 

Ou seja, a industrialização 
brasileira iniciou quase 200 
anos após a Inglaterra e 150 
anos depois dos Estados Uni-
dos. Nossa revolução industrial, 
aproveitou muito bem a criação 
do BNDES e os estímulos dados 
à substituição das importações, 
desde Juscelino até os governos 
militares (1964-1985). Neste 
período nasceram os incentivos 
às exportações, que ajudaram 
a consolidar nossa indústria de 
modo que, no fi m da década 
de 70, o Brasil fi gurava em 
quinto lugar entre as principais 
potências industriais, fazendo 
os brasileiros se orgulhar do 
“made in Brazil”.

Na década perdida dos anos 
80 o Brasil perdeu bem mais do 
que sua taxa de crescimento. O 
país esqueceu que o motor do 
crescimento chinês, de 1930 a 
1980, foi, basicamente, o pro-
cesso de industrialização. Foi a 
indústria que, ao crescer e criar 
empregos, possibilitou fortes 
ganhos de produtividade, permi-
tindo a absorção  dos migrantes 
do campo e do nordeste e trans-
formando desempregados em 
brasileiros com carteira assinada 
e renda decente.

A substituição das impor-
tações, porém, tinha como 
limite natural o atendimento 
ao mercado interno, alcan-
çado na década de 70, o que 
comprometia a continuidade 
do crescimento da indústria. 
Na ocasião, o sucesso dos 
países emergentes asiáticos 
que escolheram “crescer via 
exportações” indicava qual o 
caminho do Brasil. Isto exigia 
fortes investimentos em edu-
cação para fornecer pessoal 
qualifi cado, bem como câmbio 
depreciado, baixa carga tribu-
tária e crédito abundante, para 
investimentos produtivos, a 
juros compatíveis.

Entretanto, em meados dos 
anos 80, o processo de rede-
mocratização mudou as prio-
ridades defi nidas pelo regime 
militar, substituindo-as pelo 
atendimento prioritário dos 
anseios sociais, fato sacramen-
tado na “constituição cidadã”. 
Simultaneamente o Brasil 
passava a conviver com forte 
crescimento da dívida pública e 
infl ação elevada o que tornava o 
estado brasileiro refém do setor 
fi nanceiro, levando o “mercado” 
a defi nir as novas prioridades 
nacionais, das quais a indústria 
não fazia parte.

Assim em lugar da inserção 
competitiva da indústria nacio-
nal nas cadeias globais, foi feita 
uma abertura fi nanceira ampla, 
geral e irrestrita. A adoção 
das políticas do “consenso de 
Washington”, feita por FHC e 
continuada pelo Lula, ampliou 
o processo de desindustrializa-

ção iniciado nos anos oitenta. 
Juros altos e câmbio baixo, 
decorrentes do “tripé” institu-
ído na crise cambial de 1999,  
levaram a indústria de trans-
formação brasileira a reduzir 
sua participação no PIB, dos 
quase 30% de 1980 para cerca 
11% em 2016.

As tentativas canhestras, 
feitas no governo Dilma, de 
compensar os estragos no 
tecido industrial do país, cau-
sados por anos de juros altos 
e câmbio apreciado, através 
de incentivos creditícios e/ou 
desonerações fi scais pontuais, 
demonstraram que estes últi-
mos não substituem uma polí-
tica macroeconômica favorável 
ao investimento produtivo. 
Isto não impediu, entretanto, 
que economistas ortodoxos 
usassem o fato para pontifi car 
sobre a inutilidade de todas e 
quaisquer políticas industriais.

Estas desonerações piora-
ram sensivelmente as contas 
públicas, levando o país a um 
endividamento crescente e á 
crise política. Já em 2015 com 
o ministro da Fazenda imposto 
pelo mercado e, principalmen-
te, após a troca de governo, a 
visão fi nanceira no diagnóstico 
da crise, priorizou um ajuste 
fi scal que, desconheceu o ele-
vado endividamento das famí-
lias e das empresas, piorando 
sensivelmente a grave recessão 
que já dura mais de três anos. 
Caberá ao futuro presidente, 
além equilibrar as contas públi-
cas, defi nir um novo modelo de 
desenvolvimento que resgate o 
papel da indústria.

O ciclo de crescimento sus-
tentado, dos anos 30 a 80 do 
século passado não por acaso 
ocorreu junto com a indus-
trialização do país enquanto 
que a forte redução nas taxas 
crescimento do PIB simultâ-
nea com a desindustrialização 
não é mera coincidência. Se é 
verdade que o crescimento de-
corre basicamente de ganhos 
de produtividade, fato com o 
qual concordam onze entre dez 
economistas, o novo governo 
deve perseguir este objetivo. 
E é indiscutível que, no mun-
do todo, este papel tem sido 
desempenhado, basicamente, 
pela indústria e pelos serviços 
sofi sticados que ela demanda.

Jamais seremos um país 
desenvolvido sem produzir 
produtos tecnologicamente 
complexos e  empregar mais 
e mais brasileiros na indús-
tria de transformação e em 
serviços  sofi sticados. Assim 
reindustrializar o país, tendo 
em vista o novo paradigma de 
uso intensivo de tecnologia 
digital, internet das coisas e 
inteligência artifi cial é indis-
pensável para o crescimento 
sustentado. Um ambiente 
favorável aos investimentos 
é necessário mas as reformas 
microeconômicas entre as 
quais se destaca a tributária, 
são essenciais para que a pro-
dução e exportação de bens e 
serviços “made in Brazil” sejam 
um bom negócio.

Não foi por falta de políticas 
industriais que a indústria 
brasileira não só cresceu no 
passado recente mas, ao con-
trário, encolheu até ocupar, 
hoje, o 11º lugar entre os países 
industriais. De fato nenhuma 
política de incentivos ou de 
desonerações compensa uma 
política macroeconômica hos-
til. Juros altos desestimulam 
os investimentos e aumentam 
custos enquanto o câmbio apre-
ciado defi ne o preço e portanto 
as margens de bens e serviços. 

Ou seja, um ambiente desfa-
vorável aumenta custos e re-
duz margens o que certamente 
não faz do país um bom lugar 
para se produzir.

 
(*) - É administrador de empresas, 

empresário e presidente do Conselho 
de Administração da ABIMAQ – 

Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas.

João Marchesan (*)
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Após passar apenas uma 
semana no cargo, o primeiro-
-ministro da Armênia, Serzh 
Sargsyan, anunciou ontem (23) 
sua renúncia, em meio aos pro-
testos que tomaram conta do 
país nos últimos 10 dias.

Sargsyan, pró-Rússia, foi 
presidente entre 2008 e 2018, 
após ter sido eleito em uma 
votação bastante contestada 
pela oposição, e realizou uma 
reforma constitucional que mu-
dou o sistema político armênio 
do semipresidencialismo para o 
parlamentarismo - ele não po-
deria se candidatar novamente 
a presidente.

Em seguida, renunciou ao 
cargo de chefe de Estado e, em 
17 de abril, foi eleito primeiro-
-ministro pela Assembleia Na-
cional. A manobra desencadeou 
uma onda de protestos no país, 
capitaneados pelo líder de opo-
sição Nikol Pashinyan, alinhado 
à União Europeia e que defi niu 
as manifestações como “revolu-
ção de veludo”. Os atos foram 
violentamente reprimidos e 
terminaram com a prisão de 
centenas de opositores, incluin-
do Pashinyan, mas a multidão 
continuou mobilizada e forçou 
a renúncia de Sargsyan.

“Nikol Pashinyan tinha razão: 
a situação criada tem algu-
mas soluções, mas eu não as 
escolherei. Deixo o cargo de 
líder e primeiro-ministro. Os 
movimentos de rua são contra 
meu governo, então atendo 
seu pedido e desejo paz e 
harmonia para nosso país”, diz 
uma nota do ex-presidente. 
A renúncia foi celebrada por 
dezenas de milhares de pessoas 
na capital armênia, Yerevan. O 
vice-primeiro-ministro Karen 
Karapetyan foi nomeado para 
governar o país interinamente 
(ANSA).

Serzh Sargsyan mudou 

sistema político para

seguir no poder.

Reservas internacionais de US$ 383 bilhões mais do que cobrem 

a dívida externa do governo e das empresas.

O risco país continua em 
níveis baixos, próximos 
aos de quando o país ain-

da tinha grau de investimento 
(garantia de que não corre risco 
de dar calote na dívida pública). 
Segundo especialistas, as ele-
vadas reservas internacionais e 
o bom desempenho das expor-
tações têm ajudado a manter o 
índice em níveis baixos.

Defi nido como a diferença 
entre os juros dos títulos pú-
blicos brasileiros no exterior 
e os títulos do Tesouro norte-
-americano, calculada dia a dia, 
o risco país funciona como um 
termômetro da desconfi ança 
dos investidores internacio-
nais. Quanto maior a diferença, 
maior a percepção de risco dos 
aplicadores em relação a um 
papel. O indicador foi criado 
pelo banco de investimentos 
JPMorgan, em 1992.

O risco país encerrou 2017 em 
240 pontos. Na última quarta-
-feira (18), segundo dados mais 
recentes, estava em 244 pontos. 

Um grupo de pesquisadores 
japoneses desenvolveu um 
tratamento para os casos mais 
graves da síndrome Guillain-
-Barré, o primeiro avanço em 
25 anos para a cura da doença 
neurológica e autoimune.

O estudofeito pela Universi-
dade Chiba (Tóquio), conclui 
que o uso do remédio eculizu-
mab, que já era aplicado no 
tratamento de várias doenças 
raras, é também seguro e 
efi caz para a Guillain-Barré e 
ajuda a agilizar a recuperação 
dos pacientes, explicou a 
instituição em comunicado. 
A doença, que nos últimos 
anos se associou também a 
uma complicação do virus 
zika, causa fraqueza muscular 
e paralisia de órgãos e extre-
midades, levando à morte de 
4% das vítimas.

“Os resultados do teste 
clínico chamaram a atenção 
de especialistas de todo o 
mundo, como um tratamento 
inovador e potencialmente 
efi caz”, afi tmou o professor 
Satoshi Kuwabara, principal 
responsável pela pesquisa.

O estudo foi feito durante 
24 semanas em 13 hospitais 
japoneses, onde pacientes 

A doença causa fraqueza muscular e paralisia de órgãos e 

extremidades, levando à morte de 4% das vítimas.
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Pelo menos 2,8 milhões de me-
nores não foram escolarizados 
nos sete anos de confl ito na Síria, 
segundo dados divulgados ontem 
(23) pelo Unicef, em Bruxelas. 
A entidade destacou que desde 
2011 alguns menores nunca fo-
ram ao colégio, enquanto outros 
interromperam sua educação 
durante todo este tempo, por 
isso será “extremamente difícil” 
colocarem os estudos em dia 
quando voltarem às salas de aula.

A nota ressaltou que frequen-
tar a escola em áreas de confl ito 
pode ser “questão de vida ou 
morte” devido à violência. Mais 
de 300 colégios foram alvo de 
ataques, enquanto uma em cada 
três escolas na Síria fi caram 
completamente fora de funciona-
mento por terem sido destruídas, 
danifi cadas, ou usadas com pro-
pósitos militares ou para receber 
famílias de deslocados.

Segundo dados do Unicef, 
40% dos menores sem estudos 
têm entre 15 e 17 anos, e por-
tanto correm o risco de serem 
recrutados para combater ou 

Crianças sírias refugiadas no Brasil dão continuidade aos 

estudos no seu novo país.
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Exportação e reserva internacional 
mantêm risco país em níveis baixos
Os rebaixamentos sofridos pelo Brasil nos últimos meses pelas agências de classifi cação de risco 
pouco afetaram um dos principais indicadores do interesse dos investidores estrangeiros

em fevereiro de 2016, recuan-
do gradualmente nos meses 
seguintes, principalmente após 
a destituição da ex-presidente 
Dilma Rousseff. Atualmente, as 
agências S&P e Fitch classifi -
cam o Brasil três níveis abaixo 
do grau de investimento. 

Os rebaixamentos mais re-
centes ocorreram em janeiro 
(S&P)  e em fevereiro (Fitch). 
O principal argumento foi o 
adiamento da aprovação da 
reforma da Previdência. A 
Moody’s tem uma avaliação 
mais otimista. Além de ter man-
tido o país dois níveis abaixo 
do selo de bom pagador, este 
mês elevou de negativa para 
neutra a perspectiva da nota 
do país, indicando que não 
pretende alterar a classifi cação 
nos próximos meses. Segundo 
a agência, o crescimento da 
economia previsto para 2018 
e a possibilidade de aprovação 
de reformas estruturais pelo 
próximo governo permitiram 
a conservação da nota (ABr).

Pelo indicador, os títulos públi-
cos brasileiros em circulação no 
exterior tinham juros 2,44 pon-
tos percentuais maiores que os 
papéis equivalentes do Tesouro 
norte-americano, considerado 
o investimento mais seguro do 
mundo. O nível é semelhante 
ao registrado no fi m de 2014, 

quando o Brasil ainda tinha 
grau de investimento. 

No início de setembro de 
2015, quando a Standard & 
Poor’s (S&P) tornou-se a pri-
meira agência a retirar o selo 
de bom pagador do país, o 
índice estava em torno de 390 
pontos. Chegou a 569 pontos 

Cientistas desenvolvem tratamento 
para síndrome de Guillain-Barré

com caso severo receberam 
o remédio eculizumab ou um 
placebo.

A partir da quarta semana, 
mais de 60% dos pacientes que 
tomaram o remédio podiam an-
dar de maneira independente, 
enquanto esse percentual caía 
para 45% no caso do grupo 
do placebo. Após concluir o 
tratamento, 72% dos pacien-
tes do primeiro grupo podiam 
correr, enquanto apenas 18% 
do segundo grupo conseguiram.

Segundo o estudo, que foi 

publicado em 20 de abril na 
revista médica britânica ‘The 
Lancet Neurology’, 70% dos 
pacientes que tomaram o re-
médio quase não tinham sinais 
de incapacidade seis meses 
depois de iniciar o tratamento, 
o que para os pesquisadores 
signifi ca que os problemas 
poderão ser superados no 
futuro. Eles acreditam, no 
entanto, que será necessário 
fazer mais testes no futuro, 
com um número maior de 
pacientes (ABr/EFE). 

Quase 3 milhões de menores estão 
há 7 anos sem estudar na Síria

serem obrigados a se casar 
e trabalhar muito jovens. A 
agência da ONU explicou que 
estes problemas se estão se 
tornando prevalentes, conforme 
as famílias recorrem cada vez 
mais a “medidas extremas de 
sobrevivência”. Apesar destas 
difi culdades, o Unicef afi rmou 
que 4,9 milhões de menores 
continuam tendo acesso à edu-
cação dentro da Síria.

E nos países vizinhos, que 
acolhem refugiados, os go-

vernos estão sobrecarregados 
pelos quase dois milhões de 
menores sírios que têm que ser 
absorvidos por seus sistemas 
educacionais em meio a uma 
situação econômica instável, 
indicou a agência. Dos menores 
que estão frequentando a escola, 
tanto na Síria como nos países 
vizinhos, 90% assistem às aulas 
em colégios públicos e inclusive 
dividem as salas com as crianças 
locais, como é o caso do Líbano 
e da Jordânia (ABr/EFE).

Após 10 dias 
de protestos, 
premier da 
Armênia 
renuncia



Como resolver 80% dos 
problemas de uma

equipe automaticamente

Você já reparou como, 

em certos momentos, 

algumas equipes 

esportivas parecem se 

tornar imbatíveis? 

Observe jogos de vôlei, 
por exemplo. Quando 
esses momentos sur-

gem, todos os saques são per-
feitos, o bloqueio se transforma 
em uma parede e o refl exo do 
time não deixa nenhum ataque 
colocar a bola no chão. Em 
contra partida, cada ataque é 
um tiro certeiro na quadra do 
adversário. O que acontece 
com essas equipes que, em 
certos momentos, se tornam 
tão efi cazes em tudo que fa-
zem? A resposta é IMPULSO.

O impulso é um grande exa-
gerador. Quando um líder con-
segue gerá-lo em sua equipe, as 
pessoas se sentem o máximo, 
fazendo parte de algo incrível 
e produzem como nunca antes. 
Nos esportes, quando um time 
está com impulso, nenhum 
atleta parece se machucar ou 
sentir cansaço. Os problemas 
simplesmente desaparecem 
sem que ninguém intervenha. 
Enquanto gerentes estão 
preocupados em resolver 
problemas, líderes trabalham 
duro para gerar impulso. O 
impulso é um solucionador de 
problemas.

O que poucos sabem é que o 
início desse trabalho de gerar 
impulso é a parte mais difícil. 
O começo é a fase com maior 
energia empregada e com me-
nor retorno. É como um trem 
sobre os trilhos. Colocá-lo em 
movimento requer muita ener-
gia, mas depois que ele está 
embalado, nem uma parede de 
concreto é capaz de impedi-lo 
de avançar. Jovens líderes, por 
mais competentes que sejam, 
normalmente não recebem 
muito crédito. 

Por outro lado, líderes mais 
experientes frequentemente 
são mais valorizados do que re-
almente merecem. A diferença 
entre os dois é justamente o 
impulso já criado pelo líder 

mais experiente. Entender isso 
é fundamental para líderes em 
inicio de carreira. Saber que 
o primeiro degrau é sempre o 
mais alto pode mantê-lo moti-
vado a continuar trabalhando 
para construir impulso. Quanto 
mais velocidade houver, mais 
fácil fi cará subir para o próxi-
mo nível.

Além de tudo isso, o impulso 
é um grande agente de mu-
danças. Manobrar um navio 
parado é algo impensado, mas 
mudar o curso com o navio 
em movimento é muito mais 
fácil. Quando pessoas seguem 
líderes capazes de inspirar, 
motivar e desafi ar suas equipes 
a produzir resultados e que já 
obtiveram conquistas relevan-
tes, elas se tornam muito mais 
abertas a mudanças de rumo. O 
histórico de sucesso do líder e 
seu engajamento com a equipe 
gera a credibilidade necessária 
para dizer pra onde o time deve 
seguir sem que haja grandes 
percalços.

O impulso é o melhor amigo 
do líder. 80% dos problemas 
de uma equipe se resolvem 
automaticamente quando ela 
tem impulso. Não é a toa que 
o técnico do time adversário 
do jogo de vôlei pede tempo 
quando seu oponente toma 
impulso. Ele precisa quebrar 
esse processo. Caso contrá-
rio, será engolido pela outra 
equipe. Há pouquíssimo tempo 
podíamos ver isso no vôlei, 
quando o técnico Bernardinho 
energizava a equipe brasileira. 
Eram geniais, venciam jogo 
após jogo, campeonato após 
campeonato. 

Mas essa é uma verdade que 
se aplica também no mun-
do corporativo. Como líder, 
dedique-se a criar impulso, 
e você verá seus problemas 
se tornarem insignificantes 
e seus resultados crescerem 
exponencialmente.

(*) - É Coach e palestrante, 
especialista em liderança e membro 

licenciado do John Maxwell
Team – a mais relevante equipe de 

formação de líderes do mundo
(www.ricardoresstel.com.br).

Ricardo Resstel (*)
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A - Desenvolvimento de Jovens
Há 23 anos reconhecendo iniciativas de educação integral no País, o 
Prêmio Itaú-Unicef abre inscrições para sua 13ª edição. O objetivo da 
premiação é identifi car, estimular e dar visibilidade aos projetos que 
contribuem para garantir o desenvolvimento integral de crianças, ado-
lescentes e jovens, em situação de vulnerabilidade social. Neste ano, a 
premiação terá um aporte 47,5% maior que de 2017, totalizando R$ 5,9 
milhões. As inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de maio no site 
(www.premioitauunicef.org.br), onde está publicado também o regula-
mento. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800-701-7104.

B - Concurso da PF
O diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, autorizou a realização 
de concurso público para 500 vagas para as cinco carreiras policiais. De 
acordo com o órgão, o edital de abertura das inscrições, previsto para 
ser publicado em até seis meses, informará que para todos os cargos 
será necessário diploma de curso superior. A portaria prevendo as novas 
vagas foi publicada no Diário Ofi cial da União de sexta-feira (20). São 
150 vagas para o cargo de delegado; 60 para o cargo de perito criminal 
federal; 80 para escrivão; 30 para papiloscopista e 180 para agente de 
polícia federal.

C - Serviço de Reserva
A Via Varejo avança em seus projetos de omnicanalidade para tornar a 
jornada de compra ainda mais ágil e conveniente. A empresa é a primeira 
do segmento a iniciar a operação Reserva Site, em que o cliente pode 
reservar o produto no e-commerce da Casas Bahia ou do Pontofrio e 
efetuar o pagamento e retirada nas lojas físicas. Esse serviço oferece 
mais condições de pagamento para aqueles que não possuem cartão de 
crédito, não são bancarizados ou tem receio de colocar seus dados na 
internet – e, por isso, deixam de efetuar uma compra online. Como o 
pagamento é feito na loja (não havendo necessidade de aprovação on-
line), o produto fi ca disponível para retirada minutos após a conclusão 
da reserva, que dura até 24 horas (www.casasbahia.com.br) e (www.
pontofrio.com.br).  

D - Congressos e Feiras
A cidade de São Paulo terá em breve um novo e moderno centro de con-
venções. Para suprir uma demanda da cidade por locais que comportem 

eventos, congressos e feiras de negócios em um ponto de fácil acesso, o 
Shopping Ibirapuera está investindo R$ 7 milhões em uma área de 3.500 
m². Inteiramente modulável, o novo espaço foi projetado para receber 
eventos simultâneos e ainda contará com mais quatro salas para palestras e 
workshops. As obras já estão em fase inicial e a previsão para inauguração é 
até o fi m de 2018. Além do projeto inovador, o Centro de Convenções será 
uma opção próxima ao Aeroporto de Congonhas, metrô e está localizado 
ao lado do segundo maior hotel em números de apartamentos da cidade 
e de outros localizados na Av. Ibirapuera e ruas adjacentes.  

E - Congresso de Compliance
Rodrigo de Pinho Bertoccelli, sócio responsável pela área de Infraes-
trutura do Felsberg Advogados, é um dos nomes confi rmados para o 6º 
Congresso Internacional de Compliance, que acontece entre os dias 8 e 
10 de maio, na Amcham. Promovido pela Legal, Ethics and Compliance, 
reunirá por três dias mais de 600 especialistas de todo o mundo para 
tratar dos novos desafi os, em especial nesse momento de maturidade 
e complexidade do compliance no Brasil. Bertoccelli participará do 
Workshop I - Governança Corporativa e Compliance, no dia 8 de maio, 
trazendo sua experiência de mais de 15 anos como advogado corporativo 
em grandes grupos nacionais e multinacionais de infraestrutura. Outras 
informações no site (http://www.congressodecompliance.com.br/).

F - Rede de Compras
Está nascendo a primeira rede social de compras do país, o Wishare. 
O aplicativo começa com 40 contratos de grandes marcas, entre elas 
Laura Novais, Thais Gusmão, Adidas, Nike, Converse, Coca-Cola, Ca-
valera, Dryzun, John John, Synchron. Até o fi nal do ano, a expectativa 
que o Wishare tenha um crescimento de 400% com a entrada de novas 
marcas e cerca de 100 mil usuários cadastrados na plataforma. A fun-
cionalidade do Wishare é muito parecida com as outras (Facebook e 
Instagram), porém o que torna único no segmento é a possibilidade de 
efetivar a compra direto na plataforma sem direcionamentos. Saiba mais 
em (www.wishare.com.br). 

G - Capital da Cachaça
Entre os dias 7 e 10 de junho, Belo Horizonte se transforma na capital 
mundial da cachaça. A cidade recebe a 28ª edição da Expocachaça, que 
completa 21 anos em 2018, chegando à maioridade, e espera receber 

cerca de 200 expositores, entre produtores da bebida e fornecedores 
de equipamentos do todo o país. Uma das novidades deste ano é a co-
memoração dos 30 anos da Associação Nacional dos Produtores e de 
Integrantes da Cadeia Produtiva e de Valor da Cachaça de Alambique, 
75 anos da Havana, que terá uma garrafa especial. Além disso, os visi-
tantes poderão conferir 12 shows ao longo dos quatro dias de festival, 
como a dupla César Menotti e Fabiano, no primeiro dia da feira. Outras 
informações: (www.expocacahaca.com.br).

H - Tecnologia e Negócios
O Oracle OpenWorld Brasil 2018, evento de tecnologia e negócios para 
clientes, especialistas e líderes da indústria, será realizado no Parque do 
Ibirapuera, nos dias 20 e 21 de junho. Com a opção pela área verde e aberta, 
a empresa traz um novo formato, que incentiva a colaboração e uma maior 
interação entre os participantes, para discutirem as novidades e ideias que 
vão impactar a sociedade e as empresas de todos os tamanhos. O evento 
destaca a inovação e promove o conhecimento com conteúdo inspiracional, 
bem como apresentações e exposições divididas entre o o Pavilhão da 
Bienal e o Auditório Ibirapuera. Quem tiver interesse em participar pode se 
inscrever no site (https://go.oracle.com/LP=67988?elqCampaignId=14173) 
e receber informações até o dia do evento. 

I - Sailing Festival
Entre os próximos dias 27 e 30, os velejadores de oceano terão um en-
contro no Ubatuba Iate Clube para a disputa do já tradicional Ubatuba 
Sailing Festival. O evento é aberto para as classes ORC, IRC, C30 BRA-
-RGS e Clássicos e valerá como primeira etapa do Campeonato Paulista 
de Oceano. A organização espera receber cerca de 35 barcos, incluindo 
o Argos, de Jaime Cupertino, campeão em 2017. Além das boas disputas 
na água, com regatas de percurso e barla-sota, o UIC também promove 
muita festa em terra, com canoa de cerveja todos os dias e a Galinhada, 
que será oferecida no sábado e que já faz parte da programação todos 
os anos, além de churrasco. As inscrições já estão abertas através do 
e-mail (ubatubaiateclube@terra.com.br). 

J - Autêntico Pilates 
Entre os dias 25 e 27 de maio, no Hotel Maksoud Plaza, acontece a 
Convenção Internacional Authentic Pilates Experience 2018. Os mais 
renomados Teachers de Pilates do mundo se reunem no maior evento do 
Autêntico Pilates da América Latina. A edição evidencia a trajetória de 
vida e o legado deixado por Romana Kryzanowska, discípula de Joseph 
Pilates, para as gerações atuais e futuras. Romana é o maior nome do 
Autêntico Pilates, pois foi a sucessora de Joseph e responsável por es-
truturar e propagar sua metodologia pelo mundo. A programação inclui 
20h de palestras com 9 palestrantes internacionais, 100h de workshops 
e uma exposição de peças originais usadas por Joseph e Romana. 
Programação completa disponível em (pilates.com.br/apxbrasil), onde 
também é possível se inscrever. 

A - Desenvolvimento de Jovens
Há 23 anos reconhecendo iniciativas de educação integral no País, o

eventos, congressos e feiras de negócios em um ponto de fácil acesso, o 
Shopping Ibirapuera está investindo R$ 7 milhões em uma área de 3.500 
m² Inteiramente modulável o novo espaço foi projetado para receber

O mercado fi nanceiro reduziu, pela quarta vez 
seguida, a projeção para o crescimento da 
economia este ano

De acordo com a pesquisa do Banco Central (BC) a institui-
ções fi nanceiras, a estimativa para a expansão do Produto 
Interno Bruto (PIB), desta vez, passou de 2,76% para 

2,75%. Há quatro semanas, a estimativa estava em 2,89%. Para 
2019, a expectativa permanece em 3% há 12 semanas seguidas. 

Já a estimativa para a infl ação subiu, após dez semanas conse-
cutivas de redução. A projeção para o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA – a infl ação ofi cial do país) passou 
de 3,48% para 3,49%. A projeção segue abaixo do centro da 
meta de 4,5%, mas acima do limite inferior de 3%. Para 2019, a 
estimativa para a infl ação foi ajustada de 4,07% para 4%, abaixo 
do centro da meta (4,25%).

Para alcançar a meta, o BC usa como principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 6,5% ao ano. Quan-
do o Comitê de Política Monetária do BC (Copom) aumenta a 
Selic, a meta é conter a demanda aquecida, e isso gera refl exos 
nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança.

Estimativa de infl ação subiu após 10 semanas.
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O CRCSP está sempre procurando formas para 
facilitar a vida dos profissionais da contabilidade. Por 
isto, criamos o aplicativo CRCSP Mobile, para você 
acessar nossos serviços de onde estiver.  

O APP traz as notícias do meio contábil, informações 
institucionais do CRCSP, acesso aos canais Fale Conosco 
e Ouvidoria e muito mais: 

Agendamento: seu tempo é valioso para nós. Com o 
CRCSP Mobile você pode agendar dia e hora de 
atendimento na sede do CRCSP, sem filas ou longas 
esperas. É só acessar o menu Agendamento com seu 
número de registro e senha.  

Atualização cadastral: atualize suas informações de 
registro em tempo real, de forma rápida e fácil. 

Delegacias: os endereços e contatos das 133 
delegacias do CRCSP podem ser consultados no 
aplicativo, que traz um mapa para facilitar a localização. 

Cronograma de atividades: confira os temas e as 
cidades onde serão realizadas as próximas atividades de 
Desenvolvimento Profissional e faça sua inscrição nas de 
sua preferência. É possível ainda filtrar a busca por 
região, facilitando assim a procura pelas atividades. 

CRCSP MOBILE: PRATICIDADE 
PARA O SEU DIA A DIA

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo 
Presidente: Marcia Ruiz Alcazar – Gestão 2018-2019 
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Além do CRCSP Mobile, disponibilizamos diversas 

publicações em formato digital e o APP Revista CRCSP. 
A Revista CRCSP é enviada em versão impressa 

aos profissionais da contabilidade registrados que se 
cadastraram para receber a publicação, mas também 
pode ser lida online, no nosso portal, e em tablets e 
smartphones, por meio do APP. 

Os APPs CRCSP Mobile e Revista CRCSP estão 
disponíveis para Android e iOS e podem ser baixados 
nas lojas Google Play e Apple Store. 

Este é o CRCSP Mais Você! Apostamos em 
inovação e tecnologia para manter um contato ágil e 
diferenciado com você, profissional. 

Segundo o Indicador Serasa 
Experian de Atividade Eco-
nômica (PIB Mensal), houve 
avanço de 1,5% no ritmo dos 
negócios em fevereiro na 
comparação com o mesmo mês 
do ano passado. Esta taxa foi 
menor que a alta interanual de 
1,8% observada em janeiro/, 
sinalizando uma desaceleração 
do ritmo de expansão da eco-
nomia no segundo mês do ano. 

De acordo com os economis-
tas da Serasa Experian, apesar 
da desaceleração do crescimen-
to econômico em fevereiro, o 
primeiro trimestre do ano ainda 
mantém trajetória de expansão, 
embora em um ritmo mais 
brando do que se esperava an-
teriormente. Pelo lado da oferta 

Mercado reduz projeção de 
crescimento da economia

Quando o Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o 
crédito fi que mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, 
reduzindo o controle sobre a infl ação. De acordo com a previsão 
do mercado fi nanceiro, a Selic encerrará 2018 em 6,25% ao ano e 
subirá ao longo de 2019, encerrando o período em 8% ao ano (ABr).

Atividade econômica 
desacelera, mas 

tendência é de alta

agregada, a agropecuária re-
cuou 1,3% na comparação com 
o mesmo mês do ano passado. 
A indústria também registrou 
queda interanual de 1,2% no 
segundo mês do ano. Somente 
o setor de serviços cresceu 1,5%  
comparativamente ao segundo 
mês de 2017.

Pelo lado da demanda agrega-
da, as exportações avançaram 
9,1% em fevereiro sobre o mesmo 
mês do ano passado e os inves-
timentos cresceram 5,1% nesta 
mesma comparação. O consumo 
das famílias, em termos intera-
nuais, cresceu 1,6% e as impor-
tações 7,2%. Somente os gastos 
do governo exibiram queda na 
comparação com fevereiro/17: 
-1,6% (Serasa Experian). 

Divulgação

O número de microempreendedores 
individuais (MEIs) no país cresceu 14,4% 
em fevereiro, na comparação com o mes-
mo mês do ano passado, quando foram 
criadas 138.187 novas empresas nesse 
segmento, aponta pesquisa da empresa de 
consultoria Serasa Experian. Das 191.498 
empresas criadas em fevereiro, 82,5% são 
MEI, um total de 158.038. O total de novos 

microempreendedores individuais é o 
maior para fevereiro desde 2010, quando 
teve início a série histórica do Indicador 
de Nascimentos de Empresas.

Nos dois primeiros meses do ano, foram 
criadas 338.184 MEIs no país, que repre-
sentam 84,2% do total de 401.633 novas 
empresas. A representatividade desta 
modalidade tem sido crescente desde 2010, 

passando de um percentual de 46,1% do 
total em fevereiro de 2010 para 82,5% 
neste ano. Na avaliação dos economistas 
da Serasa Experian, os números refl etem 
a lenta recuperação do nível de emprego 
formal e a retomada do crescimento da 
economia, que favorecem a abertura de 
novos negócios, especialmente os de mi-
croempreendedores (ABr).

Cresceu o número de microempreendedores individuais
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A fadiga democrática

O mundo padece de 

síndrome da fadiga 

democrática

A pertinente observação 
é do escritor, jornalista 
e poeta belga David Van 

Reybrouck, para quem as Na-
ções atravessam um momento 
de saturação em seus sistemas 
democráticos. Quais seriam os 
sintomas da síndrome? Veja-
mos alguns: apatia do eleitor, 
abstenção às urnas, instabi-
lidade eleitoral, hemorragia 
dos partidos, impotência das 
administrações, penúria no 
recrutamento, desejo compul-
sivo de aparecer, febre eleitoral 
crônica, estresse midiático 
extenuante, desconfiança, 
indiferença e outras mazelas.

Arremata o belga: “a demo-
cracia tem um problema sério 
de legitimidade quando os 
eleitores não dão mais impor-
tância à coisa fundamental, o 
voto”. A análise está expressa 
no interessante livro ‘Contra 
as Eleições’, que acaba de ser 
traduzido aqui no Brasil. O 
nome do livro sinaliza para a 
hipótese levantada pelo autor 
de que, nesses tempos de po-
pulismos baseados no medo e 
na desconfi ança generalizada 
das elites, é o caso de se abolir 
o processo eleitoral e voltar 
ao que ocorria há 3.000 anos 
de história da democracia, 
quando inexistiam eleições 
e os cargos se repartiam por 
meio de uma combinação de 
sorteios e ações voluntárias. 

Ou seja, quando a política 
era missão, não profissão 
como hoje.

O fato é que a democracia, 
como já escreveu de maneira 
densa e farta Norberto Bob-
bio, o grande cientista social 
e fi lósofo italiano, não tem 
cumprido as tarefas inerentes 
ao seu escopo, entre as quais, 
o acesso de justiça para todos, 
a educação para a cidadania, 
o combate ao poder invisível, 
a transparência nas ações de 
seus protagonistas.

Em seu ‘Futuro da De-
mocracia’, Bobbio mostra 
os caminhos a percorrer 
pela democracia na direção 
do amanhã, sem deixar de 
caracterizar o insucesso do 
Estado no combate às pragas 
da modernidade, a partir do 
poder invisível que se incrusta 
nas malhas intestinas da ad-

ministração pública. O poder 
visível, formal, está perdendo 
a batalha. Não é a toa que, a 
par dos aparatos tecnológicos 
que ancoram os mecanismos 
do Estado – Tribunais de Con-
tas, Ministério Público, Polícia 
Federal, Tribunais Eleitorais 
e outras instâncias do Judi-
ciário – a corrupção continua 
grassando a torto e a direito.

Para termos uma ideia mais 
abrangente da crise que per-
meia o sistema democrático, 
nos quadrantes do planeta, po-
demos inserir no debate outros 
eixos, como os alinhavados por 
Roger-Gérard Scwartzenberg: 
o arrefecimento das ideologias, 
o declínio dos partidos, a des-
motivação das bases, a perda 
de poder dos Parlamentos, 
o refl uxo das oposições. Há, 
como se pode observar, aqui 
e alhures, certo esgotamen-
to – sensação de inefi ciência 
– das democracias. Que não 
dão respostas satisfatórias às 
demandas da sociedade. Esse 
fato tem explicação ainda no 
aparelhamento burocrático 
do Estado. 

Uma tecnocracia se instala 
nas estruturas administrativas, 
tornando complexa a execução 
de tarefas e programas, atra-
sando as operações, estrangu-
lando os fl uxogramas. Deriva 
daí a inoperância do Estado.

A crítica coloca em evidência 
o fato de que as eleições estão 
perpetuando a continuidade 
das elites no comando dos 
poderes do Estado. A eleição 
de um governante pelo voto 
popular não seria sufi ciente 
para dar a ele legitimidade, eis 
que será engolido, mais cedo 
ou mais tarde, pela inefi ciên-
cia do Estado em atender às 
demandas das massas. 

Mas que outra solução have-
ria? Sortear os cargos entre o 
povo? Quem garante que essa 
modalidade de democracia 
não implicaria a implantação 
do caos?

Este ano teremos um plei-
to muito competitivo e de 
discurso contundente. Como 
fazer para darmos um passo 
mais avançado em nossa de-
mocracia de forma a garantir o 
compromisso da política junto 
ao povo? 

Deixo que o eleitor refl ita so-
bre essa inquietante pergunta.  

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político e de 
comunicação Twitter@gaudtorquato.

Gaudêncio Torquato (*) 

O novo presidente do Para-
guai, o candidato governista 
Mario Abdo Benítez, de 46 
anos, foi eleito assegurando a 
continuidade do Partido Colo-
rado, no poder há sete décadas. 
No primeiro discurso como 
presidente eleito, ele reiterou 
a promessa de campanha, de 
combater a corrupção e pro-
meteu nova era de união, sem 
“divisões estéreis”.

Desde 1947, quase todos 
os presidentes (com exceção 
de um) foram colorados - in-
clusive o ex-ditador Alfredo 
Stroessner, que governou o pais 
durante 35 anos e de quem o 
pai de Mario Abdo foi secretário 
particular.  “Não posso deixar 
de lembrar meu pai, que foi um 
grande colorado”, disse Abdo, 
ao comemorar a eleição. A vi-
tória foi apertada, comparada 
com as pesquisas de opinião, 
que previam uma diferença 
de 20% (e não de 10%) entre 
Abdo e Alegre. 

Novo presidente do Paraguai, Mario Benítez.

Esses trechos já haviam 
sido alterados pela MP 
808/17, em vigor desde 

novembro, mas perderam a 
validade desde ontem (23), 
já que o Congresso perdeu 
o prazo para transformar as 
modifi cações defi nitivamente 
em Lei. A MP foi editada, mas 
sequer começou a tramitar na 
primeira fase de análise, no 
caso, uma comissão especial 
composta por senadores e 
deputados. Sem acordo e com 
quase mil emendas apresen-
tadas ao texto, nem o relator 
dessa comissão chegou a ser 
designado.

A MP deixava claro que as 
mudanças da lei se aplicavam, 
na integralidade, aos contratos 
de trabalho vigentes. Além 
disso, ela tratava de polêmicas 
como, por exemplo, contrato 
intermitente, negociação cole-
tiva, jornada 12 x 36 e atividade 

Após Medida Provisória perder validade, decreto deve ajustar 

reforma trabalhista.
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O pres idente  Temer 
sancionou ontem (23) lei 
que aumenta a pena para 
modalidades de roubo e furtos 
com o uso de explosivos. A lei 
também prevê que os bancos 
devem instalar dispositivos 
que inutilizem as cédulas 
dos caixas eletrônicos em 
caso de explosão. Temer 
comunicou a sanção da lei em 
vídeo publicado no Twitter: 
“Sancionei projeto que diz 
respeito à segurança pública, 
e duas medidas importantes 
foram tomadas. Uma primeira 
é que aumenta a pena se 
o assaltante levar consigo 
materiais explosivos ou 
artefatos que possam permitir 
a feitura de explosivos”, disse 
o presidente no vídeo.

“Outro ponto é que, se 
houver explosão de um caixa 
eletrônico, haverá um sistema 
pelo qual as notas que estão 
no caixa eletrônico fi carão 
inutilizadas, ou borradas de 
tinta, ou até destruídas”, 
acrescentou. O projeto, que 

Em caso de explosão de caixa eletrônico, as cédulas fi carão 

inutilizadas.
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No ano passado, das 349.579 comunicações 
de acidentes de trabalho (CATs) feitas pelas 
empresas ao INSS, 37.057 se referiam a quedas 
– 10,6% dos registros. As ocorrências chamam 
a atenção pela gravidade. Entre os acidentes 
fatais de trabalho no último ano, as quedas re-
presentaram 14,49% do total. Das 1.111 mortes 
em ambiente de trabalho registradas no ano 
passado, 161 foram causadas por quedas.

Os dados revelam que os locais onde mais 
acontecem acidentes por queda são a construção 
civil, o transporte de carga, o comércio e hos-
pitais. Esses acidentes geralmente têm relação 
com escadas, andaimes e estruturas e veículos 
motorizados. No ano passado, 56 trabalhadores 
morreram após caírem de andaimes e plataformas 
e 34 de veículos, como caçambas de caminhões.

Somados os números de acidentes e óbitos 
causados por quedas entre serventes de obras 

e pedreiros, trabalhadores da construção civil, 
foram 1.796 acidentes e 24 mortes em 2017. 
De acordo com o Ministério do Trabalho, há 
regulamentação defi nida para evitar esse tipo 
de acidente – que geralmente acontece quando 
as normas de segurança são desrespeitadas. A 
norma 35 trata do trabalho em altura e a norma 
18 estabelece regras para trabalho na indústria 
da construção civil.

Os motoristas de caminhão sofreram 1.782 
quedas e foram registradas 16 mortes em 2017. 
De acordo com especialistas do Ministério do 
Trabalho, as quedas mais graves entre esses 
profi ssionais ocorrem durante a manipulação 
da carga e na subida e descida da carroceria. 
Isso poderia ser evitado com a instalação de 
cabos de aço, conhecidos como “linha de vida” 
ou outros pontos seguros de ancoragem para o 
uso de cinto de segurança contra quedas (ABr).

Aumento dos casos de 
bullying em São Paulo

O senador Airton Sandoval 
(PMDB-SP) lamentou que as 
escolas públicas estaduais de 
São Paulo tenham registrado 
484 casos de bullying em 2016 
e 564 no ano passado. De acor-
do com o senador, os números 
representam os registros de 
ocorrências escolares, em que o 
aluno denuncia as humilhações 
sofridas por colegas e pede 
ajuda à direção da escola.

Segundo Sandoval, no ano 
passado mais de 52 mil profi s-
sionais foram qualifi cados para 
lidar com a violência nas escolas 
de São Paulo. Além disso, uma 
cartilha educativa sobre o pro-
blema foi lançada em 2016. O se-
nador destacou a aprovação pelo 
Senado, na última terça-feira 
(17) do projeto que reforça a lei 
de combate ao bullying e inclui, 
entre as atribuições das escolas, 
a promoção da cultura da paz e 
adoção de medidas de conscien-
tização, prevenção e combate 
a todo tipo de violência. “Esse 
monstro que tem se insurgido 
sobre crianças e adolescentes 
precisa ser atacado e extirpado 
da sociedade”, afi rmou o sena-
dor (Ag.Senado).

Isenção de 
impostos sobre 
equipamentos 
esportivos 

A Comissão do Esporte apro-
vou substitutivo ao projeto do 
deputado João Derly (Rede-
-RS), que prorroga até 31 de 
dezembro de 2022 a isenção do 
Imposto de Importação e do IPI  
na compra de equipamentos e 
materiais esportivos usados em 
competições e no treinamento 
de atletas e paratletas de equi-
pes brasileiras. O substitutivo 
também inclui o Pis/Pasep-Im-
portação e a Cofi ns-Importação 
nessa isenção.

O relator, deputado Hélio 
Leite (DEM-PA), avaliou que 
a prorrogação do benefício até 
o fi m de 2022 é mais apropria-
da para benefi ciar os atletas 
dos próximos ciclo olímpicos 
(haverá Olimpíada em 2020 
e em 2024). A Lei 10.451/02 
estabelecia a isenção até o fi m 
de 2015. O texto original do 
projeto previa a prorrogação 
até 31 de dezembro de 2018, 
e o substitutivo aprovado pela 
Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comér-
cio e Serviços ampliava esse 
prazo para até 31 de dezembro 
de 2019.

O relator incluiu o Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC), as-
sociação civil que representa os 
clubes esportivos formadores 
de atletas, na lista de entidades 
benefi ciadas pela isenção de 
impostos. A lei atual alcança os 
órgãos da União, dos estados e 
dos municípios e suas respecti-
vas autarquias e fundações; os 
atletas das modalidades olímpi-
cas e paraolímpicas; os atletas 
das competições mundiais; o 
Comitê Olímpico Brasileiro e o 
Comitê Paralímpico Brasileiro 
(Ag.Câmara).

O estudo e o aprofundamento 
da compreensão sobre a cultu-
ra de determinada sociedade 
podem servir como uma das 
bases de seu modelo educa-
cional e levar a uma economia 
mais inclusiva, disse a senadora 
Ana Amélia (PP-RS) na sessão 
especial no Senado que home-
nageou, ontem(23), os grupos 
voltados à preservação e à di-
vulgação das tradições gaúchas.

Foram homenageados os 
Centros de Tradição Gaúcha 
(CTGs), por seus 70 anos; a 
Comissão Gaúcha do Folclore, 
também com 70 ano; o Partenon 
Literário, com 150 anos de fun-
dação; e a Sociedade Gaúcha 
de Lomba Grande, que tem 80 
anos. Autora do requerimento 
para a homenagem, ao lado 

dos senadores Lasier Martins 
(PSD-RS) e Paulo Paim (PT-
-RS), Ana Amélia lembrou que 
os CTGs, devido à “diáspora de 
bombachas”, têm nas últimas 
décadas enriquecido a cultura 
de todo o Brasil com a força das 
tradições gauchescas.

“A presença dos gaúchos Bra-
sil afora é enorme, contribuindo 
especialmente no desenvolvi-
mento da agricultura em diver-
sas localidades. Não há nenhum 
estado neste país em que não 
exista ao menos um CTG, graças 
à diáspora de bombachas”, disse 
a senadora, acrescentando que o 
“espírito gaúcho” já se faz sentir 
mundialmente, pois já teve a 
oportunidade de visitar CTGs 
até na China, na Russia e nos 
EUA (Ag.Senado).

Senador Paulo Paim (PT-RS): a força das tradições gauchescas.

Edilson Rodrigues/Ag.Senado

Decreto deve ajustar reforma 
trabalhista, após MP perder validade
O governo deve editar nos próximos dias um decreto para ajustar pontos polêmicos da reforma 
trabalhista

escrito. A reforma trabalhista 
não mais impede que grávidas 
atuem em atividade insalubre, 
enquanto a MP determinava 
o afastamento da funcionária 
durante toda a gestação. Outro 
ponto diz que quando um profi s-
sional autônomo é contratado, 
deixa de existir impedimento 
para cláusula de exclusivida-
de. Com a perda de validade 
da MP, também acaba com a 
quarentena de 18 meses para 
o empregado celetista demitido 
retornar à mesma empresa com 
outro contrato, na modalidade 
intermitente.

A não aprovação da medida 
também acaba com a garantia de 
que a gorjeta não pertence aos 
patrões e sim aos empregados. A 
regra, que determinava inclusive 
que o valor recebido pelo traba-
lhador como gorjeta deveria ser 
anotado na carteira de trabalho, 
passa a não existir mais (ABr).

insalubre desenvolvida por 
gestantes e lactantes. Com a 
perda de validade da MP, voltam 
a valer as regras anteriores. O 
texto defi nia que valores de 
indenização por dano moral 
deveriam ter como referência o 
teto de benefício da Previdência 
Social (hoje em 5,6 mil). Agora, 
o limite deve ser o último salário 

contratual do empregado — até 
três vezes, quando a ofensa é 
de natureza leve e, nos casos 
gravíssimos, chega a 50 vezes.

Também deixa de ser obriga-
tória a necessidade de acordo 
ou convenção coletiva para a 
jornada 12 x 36 horas: a Lei 
13.467/17 permite a prática 
mediante acordo individual 

Sancionada lei que eleva pena para 
roubo com uso de explosivos

foi aprovado no Senado em 
março e seguiu para sanção 
presidencial, eleva em dois 
terços a pena por roubo 
quando há uso de explosivos 
para destruir um obstáculo. 
A prática de furto com o 
emprego de explosivos passa 
a ser uma modalidade de furto 
qualifi cado, com pena de quatro 
a dez anos de prisão. O furto 
e o roubo dos equipamentos 
explosivos também tiveram as 

penas aumentadas.
O texto aprovado obriga os 

bancos a instalar nos caixas 
eletrônicos tecnologias que 
inutilizem as cédulas em caso 
de ataque com alternativas 
como a dispensa de tinta, pó 
químico ou ácidos ou mesmo 
com a incineração das notas. 
O texto foi sancionado sem 
vetos pelo presidente Temer, 
de acordo com informações 
do Palácio do Planalto (ABr).

Benítez venceu eleição e promete 
um Paraguai sem divisões

“O povo votou pela unidade 
do Paraguai, não pela divisão. 
Hoje me comprometo a ser 
um fator de união no futuro 
do Paraguai”, disse Abdo. Ele 
promete continuar a política 
de incentivos fi scais do atual 
presidente Horácio Cartes, que 

ajudou a atrair investimentos e 
empresas estrangeiras – muitas 
delas do Brasil. Nos últimos cin-
co anos, a economia paraguaia 
cresceu, em média, 6%. Um 
dos desafi os vai ser combater 
a pobreza, que atinge um terço 
da população (ANSA).

Acidentes com quedas levaram 161 
trabalhadores à morte em 2017

Senado prestou 
homenagem às 

tradições gaúchas
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LICENÇA MATERNIDADE DE SÓCIA
Qual o procedimento sobre a licença maternidade de sócia com retirada 
de pró-labore? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA RESCISÃO DE COMUM ACORDO, QUANDO O FUNCIONÁRIO PRO-
CURAR A EMPRESA PEDINDO UMA RESCISÃO DE COMUM ACORDO, 
A EMPRESA É OBRIGADA A ACEITAR?

No caso de rescisão por acordo, somente será possível proceder com 
este tipo de rescisão, se ambas as partes pretenderem. Portanto, se o 
empregador não concordar, não é obrigado a aceitar.

CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO
Contrato de trabalho por prazo indeterminado de um funcionário que 
foi preso, quais são os direitos e deveres do funcionário e da empresa? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AUTÔNOMO APOSENTADO
Autônomo aposentado deve continuar recolhendo o INSS mensal? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

VALIDADE DO ATESTADO MÉDICO
Funcionário que tem filho menor de idade o atestado de acompanhante 
do menor vale para abono ou somente justifica a ausência? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FRACIONAMENTO DE FÉRIAS
Funcionário solicita o abono pecuniário, como acertar o fracionamento 
das férias. Rescisão por acordo entre o funcionário e a empresa, com 
mais de um ano de registro, o aviso prévio indenizado, neste caso de 33 
dias, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CARGO DE CONFIANÇA PARA EMPREGADO DOMÉSTICO
Empregado doméstico, que executa cargo de confiança, sem cum-
primento de horário pré-estabelecido, pode receber gratificação em 
substituição ao pagamento de horas extras? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

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)

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.

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

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)

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 Assembleia 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)

7ª Vara da Família e Sucessões da Capital. PROCESSO 1019025-80.2017.8.26.0100 EDITAL DE 
INTERDIÇÃO - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECRETAR a interdição de 
Eliberto Francisco Di Giaimo, RG 1.371.531-8, CPF 004.414.148-34, residente na Canario, 988, Ap 
53, Moema - CEP 04521-004, São Paulo-SP, para todos os atos da vida civil, nomeando Carolina 
Cozzi Di Giaimo curadora definitiva CPF 128.310.848-81, residente na Av. Doutor Cardoso de Melo, 
1060, Ap 21, Vila Olimpia - CEP 04548-004, São Paulo-SP. A causa da interdição é Demência na 
doença de Alzheimer no grau moderado a avançado (CID 10 F 00.9). ESTA SENTENÇA SERVIRÁ 
COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, 
com intervalo de dez dias. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO MANDADO, a ser inscri ta no 1º 
Registro de Pessoas Naturais, localizado na Sé, acompanhada das cópias necessárias ao seu 
cumprimento, inclusive da certidão de trânsito em julgado, para que o Sr. Oficial da Unidade do 
Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda o seu cumprimento. No mais, 
registre-se a presente sentença, na forma do art. 93, e seu parágrafo único, da Lei nº 6.015/73. Nos 
termos do art. 1.757 do Código Civil, o curador deverá prestar contas anualmente. Após a coleta da 
ciência do curador, que deverá comparecer pessoalmente em cartório para tal fim, em até dez dias, 
esta sentença servirá como TERMO DE COMPROMISSO e CERTIDÃO DE CURATELA, para todos 
os fins legais. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. P.R.I 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS PROCESSO Nº 1010707-67.2015. 
8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GREICE LUCAS 
GIMENES (CPF 320.664.618-90) que CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A Universidade 
Cruzeiro do Sul, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum, objetivando a condenação da 
requerida no pagamento R$ 6.456,41 (Maio/2015), bem como ao pagamento de custas processuais, 
honorários e demais cominações legais, oriundos das mensalidades vencidas e não pagas referentes 
á prestação de serviços educacionais no ano de 2014. Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 30 
dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, 
caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente 
edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 16 de abril de 2018. 

36ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO DE CARLOS AUGUSTO GALIER - Requerente: Ana Cristina 
Cerruti, Processo nº 1005709-87.2014.8.26.0008. A Exma. Dra. Paula da Rocha e Silva Formoso, 
Juíza de Direito da 36º Vara Cível da Comarca da Capital – SP, Fórum Central. Faz Saber a Carlos 
Augusto Galier, RG nº 13.256.530, CPF/MF nº 029.878.888-80, que foi ajuizada ação de Dissolução 
de Sociedade da Sonhos Medical LTDA., CNPJ 13.462.133/0001-21, pela sócia ANA CRISTINA 
CERRUTI, RG nº 0.165.1132SSP/SP, CPF/MF nº 027.368.598-80. Encontrando-se o Requerido em 
lugar incerto e não sabido, e para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital, publicado em jornal na forma da Lei, para que Requerido 
ofereça a sua contestação, prazo 15 dias com a advertência de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia, Art. 257, IV, Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Dra. 
Paula da Rocha e Silva Formoso, Escrivão Judicial Cristiano Dos Santos Montero. 

9ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO, Processo nº 0057218-66.2012.8.26.0001. O(A) 
MM.Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Clóvis Ricardo de Toledo Júnior, na forma da Lei, etc. Por meio desta decisão, que servirá como 
EDITAL (PRAZO DE 20 DIAS), FAÇO SABER a RENAN DA SILVA FRANCA, CPF 367.764.538-70, 
que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o 
recebimento de R$16.889,95 (Jan/2013), oriundos das mensalidades não pagas do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando o réu em lugar ignorado, 
CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a 
ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. São Paulo, 20 de março de 2018. Intime-se. São Paulo, 20 de março de 2018. 

Jesa Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ nº 61.087.730/0001-66  –  NIRE/JUCESP 35.2.2715115-1

Assembleia dos Sócios Quotistas
Data: 02/04/2018. Local: Sede Social. Ordem do Dia: Redução do Capital Social. Presidente/Secretário: Joaquim Egydio de 
Souza Aranha; Ricardo Louzas Fernandes. Presença: Totalidade dos sócios quotistas. Convocação: Dispensada pela presença 
de todos os sócios quotistas. Deliberações: Tendo em vista a resolução do sócio - fundador, devidamente acolhida por todos 
os demais sócios, por unanimidade, resolvem e aprovam os mesmos, em razão das novas diretrizes dadas aos negócios sociais, 
tomarem as seguintes providências: 1. aumentar o capital social com a incorporação de reservas de capital e reservas de lucros 
em até R$ 500.000,00; 2. em seguida, reduzir o novo capital social em até R$ 1.950.000,00, por ser excessivo aos novos ditames 
dos negócios sociais, na forma do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil Brasileiro; 3. a redução do capital no montante de até 
R$ 1.600.000,00 será paga aos quotistas através da entrega de bens de investimento da empresa, devidamente avaliados; 4. na 
forma do disposto nos artigos 1.084 e 1.152 do Código Civil, a presente ata será devidamente publicada e após 90 (noventa) dias 
da publicação será averbada juntamente com a publicação na Junta Comercial do Estado de São Paulo, procedendo-se então a 
competente alteração de aumento e redução do capital social, se não houver impedimento; 5. se houver algum impedimento 
de terceiros na forma da lei, a totalidade dos sócios deliberará sobre a melhor forma de resolução do fato. Encerramento: 
Lavrou-se, leu-se e aprovou-se a presente ata. Mesa: (a) Joaquim Egydio de Souza Aranha;  (b) Ricardo Louzas Fernandes. 
Sócios Quotistas (Totalidade): (a) Joaquim Egydio de Souza Aranha; (b) Joaquim Carlos Egydio de Souza Aranha Neto - por si 
e representação dos filhos Manuela Rudge de Souza Aranha e Joaquim Egydio de Souza Aranha Neto; (c) Maria Amélia de Souza 
Aranha Mammana - (Neta); (d) Luiz Felipe de Souza Aranha Mammana; (e) Luiz Eduardo de Souza Aranha Mammana; (f) Maria 
Amélia de Souza Aranha Mammana - (filha); (g) Maria Eugenia de Souza Aranha Lorenzetti - por si e representação dos filhos Luiz 
Fernando de Souza Aranha Lorenzetti e Luiz Antonio de Souza Aranha Lorenzetti; (h) Ricardo Lorenzetti - por representação dos 
filhos Luiz Fernando de Souza Aranha e Luiz Antonio de Souza Aranha Lorenzetti; (i) Paula Leal Rudge - por representação dos 
filhos Manuela Rudge de Souza Aranha e Joaquim Egydio de Souza Aranha Neto.

Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2.018, às 10 (dez) horas, na sede social da Companhia, situada à Rua D. Pedro
Henrique de Orleans e Bragança, 349, Vila Jaguara, CEP. 05117-001, nesta cidade de São Paulo, dispensada a
publicação dos Editais de Convocação e Avisos a que se refere o artigo 124 da Lei 6.404/76, em vista da presença
da totalidade dos acionistas convocados por carta-convocação, da qual constou a ordem do dia, realizou-se a As-
sembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos acionistas da Novatecna Consolidações e Construções S/A. Consta-
tada a presença dos Diretores, Miriano Rolando Pieroni e Silvio Souza Pieroni e em atendimento ao artigo 134,
parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, foi escolhido para presidir a Assembleia o acionista Miriano Rolando Pieroni, que
convidou a mim, Marília Perez Domingues, para servir como secretária, ficando assim composta a mesa diretora dos
trabalhos. A seguir foram sucessivamente examinados, discutidos e votados todos os assuntos constantes da pau-
ta, registrando-se as seguintes deliberações tomadas por voto unânime: I. Aprovados com abstenção dos legalmente
impedidos, o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2.017, tempestivamente publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no Jornal
“Empresas & Negócios”, simultaneamente no dia 27 de março do ano em curso; II. Reeleitos os atuais Diretores em
seus respectivos cargos, para o próximo triênio, exercícios de 2.018 a 2.020, inclusive, permanecendo a Diretoria
assim constituída: Diretor Presidente – Miriano Rolando Pieroni, italiano, casado, técnico em jet-grouting, RNE
V039832-E e CPF. 130.430.378-04, residente e domiciliado nesta capital à Rua Sampaio Vidal, 365, Jardim
Paulistano, CEP. 01443-000 e Diretor Vice Presidente – Silvio Souza Pieroni, brasileiro, solteiro, maior, empresário,
RG. 43.504.931-8 SSP/SP e CPF. 346.015.748-89, residente e domiciliado nesta capital à Rua Sampaio Vidal, 365,
Jardim Paulistano, CEP. 01443-000, todos presentes à Assembleia e fazendo cada um dos Diretores ora reeleitos sua
declaração de desimpedimento, sob as penas da lei, afirmando não achar-se incurso em crime que o impeça de
exercer atividades mercantis, nos termos da legislação vigente e devendo o mandato da Diretoria ora reeleita, esten-
der-se até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no futuro ano de 2021, em seus primeiros quatro meses, quando
serão investidos os novos administradores então eleitos e permanecendo vago o cargo de Diretor Geral até futura
e próxima eleição de novo membro para ocupar o cargo vago. III. Continuam em seus respectivos cargos os atuais
membros do Conselho Consultivo eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 23.05.2014 e
assim constituída: Giorgio Guatteri, brasileiro, divorciado, geólogo, RG nº 7.944.376-SSP/SP e CPF nº 685.881.518-
04, residente e domiciliado nesta capital à Rua Joaquim Antunes, 93, 6º andar, Pinheiros, CEP. 05415-010; Helena
Maria Ferreira, brasileira, solteira, maior, empresária, RG. Nº 3.301.675-SSP/SP e CPF. 055.296.038-15, residente
e domiciliada nesta capital à Rua Joaquim Antunes, 93, 6º andar, Pinheiros, CEP. 05415-010; e Miriano Rolando
Pieroni, italiano, casado, técnico em jet-grouting, RNE nº V039832-E SE/DPMAF/DPF e CPF nº 130.430.378-04,
residente e domiciliado nesta capital à Rua Sampaio Vidal, 365, Jardim Paulistano, CEP. 01443-000. IV. Para melhor
desenvolver as atividades da empresa, foi aprovada, também, a reformulação e consolidação do Estatuto Social, que
passa a vigorar com o seguinte novo texto: “Estatuto Social de Novatecna Consolidações e Construções S/A.
Capítulo I – Da Denominação, Sede, Objeto e Duração – Artigo 1º - Novatecna Consolidações e Construções S/A,
é uma sociedade anônima, com sede administrativa e foro legal na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua
D. Pedro Henrique de Orleans e Bragança, 349, Vila Jaguara, CEP. 05117-001 e escritório técnico à Rua Banibás, 142,
Alto de Pinheiros, CEP. 05460-010, que se rege por este Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. § Único - A
sociedade, a critério da Diretoria, pode abrir e extinguir filiais, agências, escritórios e representações no país e no
estrangeiro. Artigo 2º - A sociedade tem por objeto estudos e projetos de engenharia civil, principalmente no setor de
consolidação dos solos e fundações, construção civil e todos os serviços que lhes são complementares nessa
consecução, podendo importar, exportar e representar os que exerçam os mesmos fins inclusive participar no capital
de outras pessoas jurídicas de objetos similares. Artigo 3º - É indeterminado o prazo de duração da sociedade.
Capítulo II - Do Capital Social e das Ações - Artigo 4° - O capital social é de R$ 7.243.040,00 (sete milhões,
duzentos e quarenta e três mil e quarenta reais) dividido em 3.122.000 (três milhões, cento e vinte e duas mil) ações
ordinárias do valor nominal de R$ 2,32 (dois reais e trinta e dois centavos) e poderão ser nominativas ou endossáveis,
a critério do acionista, conversíveis de uma forma em outra, em qualquer tempo, sempre que integralizada sua
subscrição, arcando o interessado com as despesas havidas no atendimento de sua pretensão. - Artigo 5º - É
facultada à sociedade a expedição de cautelas as quais, satisfeitos os requisitos legais, representam as ações. §
1º - As ações, mediante solicitação dos acionistas interessados, são substituídas por títulos múltiplos e estes, por
sua vez, desdobrados novamente. § 2° - Tanto as cautelas representativas das ações como os títulos definitivos
contêm, além das declarações exigidas em lei, as assinaturas de 2 (dois) Diretores. Capítulo III – Da Administração
– Artigo 6º – A Sociedade é administrada por uma Diretoria, com mandato de 3 (três) anos e composta de 3 (três)
membros, acionistas ou não, eleitos em Assembleia Geral, para os cargos de Diretor Presidente, Diretor Vice-
Presidente e Diretor Geral; os quais ficam isentos de garantia de gestão e perceberão remuneração a título de “´pro
labore” dentro dos limites da Legislação do IR – Artigo 7º - Os Diretores: a) investem-se nos seus cargos mediante
termo de posse lavrado no Livro de Atas da Diretoria; b) substituem-se em suas ausências ou impedimentos tempo-
rários, conforme deliberarem em reunião conjunta; c) designam os Diretores, também em reunião conjunta, que na
hipótese de vaga, servem até a primeira assembleia geral; d) reúnem-se na sede social por convocação de 2 (dois)
Diretores e deliberam a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da sociedade que representam iso-
ladamente ou em conjunto. § 1º - As convocações das reuniões da Diretoria são feitas por carta protocolada, telegra-
ma ou telefax com antecedência de 2 (dois) dias e com a indicação, ainda que sumária, da pauta dos trabalhos. § 2º
- As reuniões da Diretoria são presididas pelo Diretor Presidente e instalam-se com a presença mínima de 2/3 (dois
terços) de seus membros e as deliberações são tomadas pela maioria, admitidos e computados os votos por carta,
telegrama ou telefax, delas lavrando-se atas do livro próprio. – Artigo 8º - Depende de deliberação colegiada da
Diretoria, tomada nas reuniões convocadas ou instaladas conforme o disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 7º, as
decisões que tenham por objeto: a) a organização dos planos de desenvolvimento e a aprovação do Orçamento
Programa Anual; b) a elaboração de demonstrações financeiras e propostas de destinação de lucros a serem sub-
metidos à Assembleia Geral Ordinária; c) aquisição de participações em outras empresas; d) aquisição, alienação ou
oneração de bens imóveis e a prestação de garantias fidejussórias; e) realização de operações extraordinárias de
crédito, com garantia de bens sociais; f) levantamento de balanços intercalares para distribuição de dividendos
intermediários; g) instalação, em qualquer ponto do território nacional, de sucursais, filiais, agências ou escritórios
ou nomeação de representante e correspondentes no exterior. - Artigo 9º - A sociedade é representada por um
Diretor, isoladamente, ou por um Procurador investido de poderes especiais, também isoladamente: a) perante

NOVNOVNOVNOVNOVAAAAATECNA CONSOLIDAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A.TECNA CONSOLIDAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A.TECNA CONSOLIDAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A.TECNA CONSOLIDAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A.TECNA CONSOLIDAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A.
CNPJ/MF nº 43.072.438/0001-98 - NIRE. 35.300.116.615
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

qualquer foro ou tribunal como autora ou ré; b) perante repartições públicas federais, estaduais, municipais ou
autarquias; c) perante os estabelecimentos de crédito, inclusive Banco do Brasil, para movimentação de contas
correntes, também na emissão, aceite e endosso de duplicatas; d) perante as sociedades das quais é ou venha a
ser acionista ou quotista; e) na nomeação de procuradores, especificados nos instrumentos de mandato os atos e
operações quem podem praticar e cujos poderes, com exceção dos da cláusula “ad judicia”, deverão ser outorgados
por prazo determinado nos pertinentes instrumentos. - Artigo 10º - A sociedade é representada por 2 (dois) Diretores
em conjunto: a) nos instrumentos públicos e particulares, pelos quais promete ou efetiva a aquisição, alienação e a
oneração de bens sociais imóveis; b) na realização de operações extraordinárias de crédito com garantia dos bens
sociais e na emissão, aceite, aval e endosso de notas promissórias, letras de câmbio e demais títulos de crédito em
geral. § 1º - Os procuradores, conforme determinar o instrumento de mandato, exercem, isoladamente ou conjunta-
mente, os poderes outorgados, dentre os quais podem ser incluídos o de representação da sociedade perante ins-
tituições financeiras em geral e para o endosso de duplicatas emitidas pela sociedade. § 2º - Fora da sede adminis-
trativa a sociedade pode ser, em qualquer ato, representada por um Diretor, ou um Procurador isoladamente, com-
provados os poderes de representação em ata de reunião de Diretoria, ou no instrumento de mandato. - Artigo 11º
- A Diretoria percebe remuneração mensal votada globalmente pela Assembleia geral e distribuída entre seus mem-
bros nas proporções que de comum acordo fixam em reunião conjunta que realizam. Capítulo IV- Do Conselho Con-
sultivo - Artigo 12° - A Sociedade tem um Conselho Consultivo, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros, eleitos
com mandato de 2 (dois) anos pela Assembleia Geral, que designa o seu Presidente. Artigo 13° - O Conselho Con-
sultivo reúne-se por convocação do Diretor-Presidente ou de dois de seus membros, ou de dois Diretores, opina
sobre os assuntos que lhes são submetidos pela Diretoria, sendo indispensável o parecer favorável da maioria de
seus componentes, para execução de quaisquer dos atos enumerados nas letras “c”, “d” e “e” do Artigo 8° destes
estatutos. § 1º - As convocações do Conselho Consultivo são endereçadas com a antecedência mínima de 10 (dez)
dias, por carta registrada, telegrama ou telefax, com a indicação, ainda que sucinta, da Ordem do Dia. § 2° - A
validade das deliberações do Conselho Consultivo depende do voto afirmativo de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos
membros em exercício, computados, no entanto, os votos por via epistolar, telegráfica ou telefax. § 3° - Os membros
do Conselho Consultivo não tem função administrativa e percebem remuneração votada pela Assembleia Geral que
os elege. Capítulo V - Do Conselho Fiscal- Artigo 14° - O Conselho Fiscal não é de funcionamento permanente e se
instala a pedido de acionistas com as qualificações e nas hipóteses previstas em lei. Artigo 15° - O Conselho Fiscal
é composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes os quais, observado o disposto no artigo 15°
anterior, exercem seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realiza após sua eleição. Capítulo
VI - Da Assembléia Geral - Artigo 16° - A Assembleia Geral dos Acionistas é órgão soberano da Sociedade e tem
os poderes e as atribuições que são conferidos por lei. § 1° - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente
nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício e, a Assembleia Geral Extraordinária a qualquer
tempo desde que convocada para deliberar sobre assuntos de interesse social, submetido ao seu conhecimento. §
2° - Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos por uma mesa composta de um Presidente e de um Secretário,
sendo aquele indicado ou eleito pelo plenário e, este, nomeado pelo Presidente, ao qual competirá instalar as ses-
sões e manter a ordem do trabalho, objetivando seu bom desenvolvimento. § 3° - As deliberações da Assembleia
Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto, serão tomadas por maioria de votos, com exceção
das seguintes decisões que exigirão a aprovação de acionistas que representem 75% (setenta e cinco por cento) do
capital social: a) qualquer alteração estatutária, exceto para aumento de capital mediante incorporação de reservas
ou imposição legal; b) fusão, incorporação ou cisão da sociedade; c) liquidação ou dissolução da sociedade; d)
pedido de concordata da sociedade; e) alteração de tipo societário; f) eleição, substituição e remuneração dos
membros da Diretoria. § 4° - Ao Acionista dissidente da decisão majoritária é assegurado, nos casos previstos em lei,
o direito de retirada nos termos da legislação societária, podendo exigir o reembolso do valor de suas ações, notifi-
cando essa sua proposta à Diretoria da Sociedade, por escrito, contra recibo, no prazo de 30 (trinta) dias da publi-
cação da Ata de Assembleia Geral. § 5° - Recebida a notificação a Diretoria convocará a Assembleia Geral dos
Acionistas para reconsiderar ou não a decisão impugnada ou determinar o inicio do processo de reembolso. § 6° -
Confirmada a decisão que deu causa ao reembolso, nos 30 (trinta) dias seguintes, a Diretoria fará levantar um
Balanço Especial da Sociedade para se apurar o valor patrimonial das ações possuídas pelo acionista desistente. §
7° - O valor total apurado será pago ao acionista dissidente em 6 (seis) prestações mensais, acrescidas de juros de
6% (seis por cento) ao ano e correção monetária segundo o índice diário de correção que venha a ser fixado pelo
Governo na época, vencendo-se a primeira a 30 (trinta) dias após a data do referido Balanço, e as demais em igual
dia dos meses subsequentes, até o final do pagamento. § 8° - Os acionistas remanescentes poderão adquirir da
Sociedade, preferencialmente, as ações reembolsadas na proporção da respectiva participação no capital social.
Capítulo VII - Do Exercício Social, Balanços e Lucros - Artigo 17° - O exercício financeiro da Sociedade coincide
com o ano civil. Artigo 18° - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria faz elaborar as Demonstrações Financeiras
previstas em Lei. Artigo 19° - Dos Lucros Líquidos dos Exercícios são deduzidos: a) 5% (cinco por cento) para a
constituição do Fundo de Reserva Legal, sendo que essa dedução deixa de ser necessária imediatamente atinja esse
fundo, 20% (vinte por cento) da cifra que representa o capital social; b) 25% (vinte e cinco por cento) para distribuição
de dividendos aos acionistas, ressalvado o disposto no § 3° do artigo 202, da Lei 6.404, de 15 de Dezembro de 1976;
c) o saldo para constituição de reserva especial destinada ao aumento do capital social, facultado à Assembleia,
mediante proposta da Diretoria, apropriar parte ou totalidade desse saldo para distribuição suplementar de dividendos
ou mantê-los retidos em conta de lucros em suspenso. § Único - A Diretoria, ouvido o Conselho Consultivo, pode
levantar Balanços intercalares e distribuir dividendos intermediários “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária.”
V. Autorizado o pagamento de dividendos no corrente exercício de 2.018 aos acionistas, a critério da Diretoria, sendo
ratificados e aprovados os pagamentos já efetuados até a data desta Assembleia. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião, da qual se lavrou esta Ata, que depois de lida e achada conforme vai pelos presentes assinada,
ficando consignado que em todas as deliberações deixaram de votar os legalmente impedidos. São Paulo, 03 de Abril
de 2.018. (ass.) Miriano Rolando Pieroni - Presidente da Mesa; Marília Perez Domingues - Secretária da Mesa. Os
acionistas: Miriano Rolando Pieroni e Silvio Souza Pieroni. Certificamos que esta ata e a lista de presença de
acionistas que a instrui, conferem com os originais constantes dos livros da sociedade. Miriano Rolando Pieroni -
Presidente da Mesa, Marília Perez Domingues - Secretária da Mesa. JUCESP nº 185.136/18-7 em 18.04.2018. Flávia
Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Rio Jordão Papéis S/A
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 03 de maio de 2018, às 09:00
horas, na sede social, Rua Vergueiro, nº 2087 - conjunto 408 - bairro Vila Mariana, CEP
04.101-000, São Paulo (SP), para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Rerratificação das deliberações constantes nos itens “a” e “b” da Ata da 28ª AGE,
realizada em 03/04/17, relativas à alteração do endereço da sede social e extinção de
filial; b) Consolidação do Estatuto Social; c) Outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 24 de abril de 2018. Flavio José Martins.                                (24, 25 e 26)

São Paulo - O MPF deu prazo de cinco 
dias ao Incra para solicitar a reintegração de 
posse de áreas invadidas no assentamento 
Virola-Jatobá, em Anapu (PA). As terras 
foram invadidas por grileiros, que estão 
impedindo que os assentados do Projeto 
de Desenvolvimento Sustentável comer-
cializem a madeira extraída de forma legal.

A determinação partiu da Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão, que 
constatou que o Incra, órgão detentor da 
área, será responsabilizado civil e crimi-
nalmente caso não solicite a reintegração 
de posse das terras no prazo de cinco dias 

úteis. A medida evitaria o conflito judicial 
direto entre associados e invasores, além 
de possibilitar o escoamento da madeira 
já retirada.

O projeto Virola-Jatobá, que fica ao lado 
do projeto Esperança, onde em 2005 foi 
assassinada a missionária Dorothy Stang, foi 
criado há 15 anos como parte do projeto que 
busca aliar conservação ambiental e reforma 
agrária. Cerca de 160 famílias vivem nos 
39.385 hectares, desenvolvendo atividades 
de manejo florestal comunitário com apoio 
financeiro do Incra e assessoria da Universi-
dade Federal do Pará (UFPA) e da Embrapa.

A Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão foi ao local e identificou mais de 
20 pátios de madeira já extraída de forma 
legal pela Associação Virola Jatobá reti-
dos por grileiros. A Procuradoria também 
identificou áreas de desmatamento ilegal e 
inúmeras placas de demarcação de terre-
nos, indicando a venda irregular de lotes. 
Segundo a associação de trabalhadores, 
"esses invasores já são maioria numérica 
e estariam promovendo o desmatamento 
ilegal e a venda criminosa de terras públicas, 
além de ameaças à vida dos assentados" 
(AE).

PT formaliza 
candidatura 
de Lula

São Paulo - O diretório na-
cional do PT decidiu ontem 
(23), em Curitiba, formalizar a 
candidatura do ex-presidente 
Lula à Presidência e dar início à 
pré-campanha eleitoral mesmo 
com o petista preso. De acor-
do com o PT, que considera a 
condenação e prisão do ex-pre-
sidente injustas, “a liberdade de 
Lula tornou-se questão central 
para a retomada do processo 
democrático no Brasil”.

Na resolução aprovada, o 
PT reafirma que Lula é a única 
alternativa do partido para a 
disputa presidencial e pela 
primeira vez determina de 
maneira formal providências 
para o registro da candidatura 
do líder maior do partido. 

Entre as providências apro-
vadas pela cúpula do PT estão: 
“Convocar para 28 de julho o 
Encontro Nacional do PT que 
indicará formalmente Lula can-
didato a presidente; registrar a 
candidatura na Justiça Eleitoral 
em 15 de agosto, conforme de-
termina a legislação; apresentar 
ao País, nas próximas semanas, 
as diretrizes do programa de 
governo Lula”. O PT lembra 
que Lula continua liderando 
as pesquisas eleitorais mesmo 
preso.

Os petistas querem também 
deflagrar a pré-campanha Lula 
presidente com ações de co-
municação nas ruas, nas redes 
sociais e na imprensa. A ideia 
é articular a pré-campanha de 
Lula com os lançamento das 
chapas estaduais, para gover-
nador, senadores, deputados 
estaduais e federais (AE).

Incra deve reintegrar terras no Pará em cinco dias
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Especial

Maria Fernanda Ziegler/Agência FAPESP

“O problema principal é que vem ocorrendo um 
aumento nas prevalências de excesso de peso 
e obesidade no Brasil e, com isso, os casos 

de câncer atribuíveis a essas duas condições também 
devem crescer. Fora isso, espera-se que haja um aumento 
nos casos de câncer como um todo, pois a população do 
país vai aumentar e envelhecer”, disse Leandro Rezen-
de, doutorando na FMUSP. Segundo o pesquisador, o 
aumento do poder econômico nos últimos anos levou a 
um maior consumo, porém, no caso da alimentação, o 
fenômeno fi cou atrelado principalmente aos alimentos 
ultraprocessados.

“O estudo mostra essa fase de transição nutricional 
epidemiológica. São justamente esses alimentos alta-
mente calóricos, com quantidade elevada de açúcar, sal 
e gordura, que também são os produtos mais baratos”, 
disse. Obesidade e sobrepeso estão associados ao au-
mento de risco de 14 tipos de câncer, como o câncer de 
mama (pós-menopausa), cólon, reto, útero, vesícula biliar, 
rim, fígado, mieloma múltiplo, esôfago, ovário, pâncreas, 
próstata, estômago e tireoide, segundo a OMS. No Brasil, 
a incidência desses 14 tipos de câncer corresponde à me-
tade do total de casos da doença diagnosticados por ano.

O estudo feito por Rezende calculou a fração atribuível 
populacional (FAP) do câncer relacionado ao índice de 
massa corporal (IMC) elevado. A FAP é uma métrica para 
estimar a proporção da doença possível de prevenir na 
população caso o fator de risco (nesse caso o sobrepeso 
e a obesidade) fosse eliminado, mantendo os demais 

fatores/causas estáveis. De acordo com o estudo, 3,8% 
dos mais de 400 mil casos de câncer diagnosticados 
anualmente são atribuíveis ao IMC elevado. Verifi cou-se 
também que esses casos são mais comuns em mulheres 
(5,2%) do que em homens. Isso se dá não apenas pelo 
fato de a média do IMC ser mais elevada nas mulheres 
mas, principalmente, porque três tipos de câncer atri-
buíveis à obesidade e sobrepeso – ovário, útero e câncer 
de mama – afetam quase exclusivamente a população 
feminina.

Para estimar o excesso de peso e a obesidade na 
população brasileira, os pesquisadores usaram dados 
sobre IMC no Brasil em 2002 e 2013 da Pesquisa de Or-
çamentos Familiares e da Pesquisa Nacional de Saúde, 
ambas conduzidas pelo IBGE. A análise de dados em dois 

Excesso de peso e obesidade 
respondem por 15 mil casos 
de câncer por ano no Brasil

Estima-se que pelo menos 15 mil casos de câncer por ano no Brasil – ou 3,8% do total – poderiam ser 
evitados com a redução do excesso de peso e da obesidade. De acordo com um estudo epidemiológico feito 
no Departamento de Medicina Preventiva da FMUSP, em colaboração com a Harvard University, esse número 
deve crescer até 2025, quando se estima que mais de 29 mil novos casos de câncer atribuíveis à obesidade e 
sobrepeso devam surgir, índice que vai representar 4,6% de todos os novos casos da doença no país

Estudo que avaliou o impacto do aumento do índice de massa corporal na 
população, pode servir como base para a criação de políticas públicas.
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momentos, e com 10 anos de diferença, se justifi ca para 
analisar a latência da doença a partir do excesso de peso 
ou obesidade. 40% da população brasileira tinha sobre-
peso ou obesidade em 2002. Em 2013, o total subiu para 

aproximadamente 60%. 
Levando em conta IMC, 
magnitude do risco relativo, 
casos da doença e período 
de latência, os autores 
estimaram que, em 2012, 
cerca de 10 mil casos de 
câncer em mulheres e 5 
mil casos em homens eram 
atribuíveis ao excesso de 
peso e obesidade aferidos 
dez anos antes.

O trabalho é um dos pri-
meiros a fazer comparações 
regionais sobre a relação 
entre obesidade e câncer. 
De acordo com o estudo, as 
maiores FAPs, para todos 
os tipos de câncer, foram 

encontradas nos estados das regiões Sul (3,4% de mulhe-
res para 1,5% de homens) e Sudeste (3,3% de mulheres 
para 1,5% de homens). Nas mulheres, as maiores FAPs 
foram encontradas nos estados de Rio Grande do Sul 
(3,8%), Rio de Janeiro e São Paulo (ambos 3,4%). Nos 
homens, as FAPs mais altas foram em Mato Grosso do 
Sul e São Paulo (ambos 1,7%).

Na avaliação de José Eluf Neto, professor titular da 
FMUSP e orientador do estudo, o interessante é poder 
mensurar o impacto da relação de câncer e obesida-
de para a saúde pública e, com base nisso, planejar 
ações e investimentos. “Hoje se sabe que há uma razão 
biológica para haver essa relação, com mecanismos 
moleculares ou metabólicos bem descritos. É o caso 
da insulina. A obesidade causa resistência à insulina 

gerando infl amações e o aumento da proliferação 
celular”, disse.

De acordo com o artigo publicado na Cancer Epidemio-
logy, as vendas de produtos ultraprocessados cresceram 
103% em toda a América Latina entre os anos de 2000 
e 2013, acompanhadas de um consequente aumento no 
IMC nos países da região. Para os autores, reverter esse 
quadro exige políticas públicas como a regulamentação de 
imposto, rotulagem nutricional e restrição de marketing de 
alimentos ultraprocessados. “Esse crescimento de vendas 
na América Latina retrata uma estratégia da indústria 
de alimentos, assim como foi, a da indústria de tabaco. 

Quando alguns países começam a regular minimamente 
a venda e publicidade desses alimentos, eles partem para 
regiões em que as leis ainda não foram estruturadas para 
promover a saúde da população”, disse Rezende.

Rezende ressalta que em países como o México e o 
Reino Unido, por exemplo, começa a se taxar produtos 
como bebidas açucaradas. A equipe de pesquisadores 
está calculando também o peso de outros fatores – como 
sedentarismo, tabagismo, alimentação e consumo de ál-
cool – na incidência e mortalidade por câncer. Os dados 
desses outros fatores ainda não foram publicados, mas o 
objetivo fi nal do trabalho é compará-los e estimar quantos 
casos de câncer seriam evitáveis no Brasil.

“Existem fatores genéticos que aumentam o risco do 
desenvolvimento do câncer, mas isso não é algo modifi -
cável e também eles não excluem os outros fatores que 
causam a doença. O tabagismo é o principal fator de 
risco ou causa de câncer no Brasil, podemos adiantar 
essa análise, mas ele está caindo de forma importante, 
com prevalência em cerca de 15% da população. Com 
isso, outros fatores começam a ganhar relevância na 
formação de políticas públicas. Os dados mostram que 
não dá para cessar os esforços para reduzir o tabagismo, 
mas combater o sobrepeso e a obesidade também deve 
ser prioridade”, disse.



A “Paz Cartaginesa” 

refere-se a uma 

estratégia usada por um 

país que ganhou uma 

guerra de estabelecer 

um acordo de 

armistício com a nação 

perdedora com o uso 

de sanções tão pesadas 

e opressoras sobre o 

país derrotado, que 

este é vergonhosamente 

humilhado

Não é oferecida outra 
alternativa além de um 
grande controle sobre 

regiões do país perdedor e 
da transferência de recursos 
desta nação perdedora para 
a ganhadora. Este controle 
e transferência de riquezas, 
obedecendo ao determinado 
por um tratado ou por coação 
militar, ameaça a cultura e a 
sociedade do país perdedor. O 
país derrotado, muitas vezes, 
pode organizar uma nova guer-
ra com o ganhador para pôr 
fi m às sansões e supremacia 
do inimigo.

Uma releitura desta dinâmi-
ca foi estudada por John May-
nard Keynes, matemático e bri-
lhante economista britânico, 
cujos conceitos modernizaram 
as políticas econômicas adota-
das atualmente por todas as 
nações, ao avaliar a questão de 
paz logo após o fi m da Primeira 
Guerra Mundial envolvendo a 
França e a Alemanha. O que 
este conceito tem a ver com 
o Brasil? A “Paz de Cartago” 
não será analisada como sendo 
uma questão relacionada ao 
ambiente geopolítico inter-
nacional, porém, dentro do 
cenário doméstico do país. 

No Brasil pode ser que o 
combate à inflação, os ne-
cessários ajustes dos gastos 
governamentais e as ações 
de governantes enquanto nos 
seus postos, estejam a criar a 
situação de opor estes agentes 
com o setor privado, em um 
processo semelhante à “paz 
cartaginesa”. Os agentes go-
vernamentais, particularmen-
te os que cuidam da política 
econômica, atuam sistematica-
mente anunciando e tomando 
medidas que dificultam o 
desenvolvimento dos agentes 
privados do país. Muitas vezes 
agem corporativamente nas 
questões empregatícias, pre-
videnciárias, de salários e de 
benefícios.  

Os agentes governamentais 
anunciam e tomam medidas 
econômicas que metodica-
mente provocam o aumento 
do desemprego da sociedade 
privada e que se somam a di-
versas outras restrições cons-
truídas durante anos contra 
o desenvolvimento do setor 
industrial e de serviços. A “Paz 
de Cartago” cria “um confl ito 
sem Pacto” sobre o segmento 
privado, sendo colocadas situ-
ações indesejadas para o setor 
que reduzem e prejudicam 
suas decisões de emprego, 
investimento, poupança e de 
desenvolvimento. Ao fi nal as 
propostas encaminhadas e 
apresentadas às vezes são par-
cialmente implementadas, por 
criar regras repletas de inser-
ções e exclusões, normalmente 
em prejuízo da sociedade civil 
que sustenta o estado.

A alternativa de propor um 
“Pacto Nacional” pode ser 
a forma de criar propostas 
e limites tanto nas ações do 
governo e de seus agentes, 
como da sociedade civil, de 
modo a permitir as condições 
da elaboração de um plano 
voltado para o objetivo racional 
de crescimento. O matemático 
e economista John Maynard 
Keynes observou que as repa-
rações exigidas pela França, 
ao fi nal da Primeira Guerra 
Mundial, poderiam ser as fon-
tes de um segundo confl ito. Ele 
estava certo em sua análise. A 
França necessitaria rever com 
reformas políticas e econômi-
cas as estratégias adotadas 

para evitar a “paz cartaginesa” 
com a Alemanha. 

De certa forma o “Patronato 
Político da França” impediu 
as reformas e mudanças que 
precisavam ser tomadas. O 
patronato político francês, 
com as velhas manias do sé-
culo XIX, conduziu a relação 
da França com a Alemanha 
à “Paz de Cartago” através 
do Tratado de Versalhes. A 
proposta de construção de um 
“Pacto Nacional” para o Brasil, 
deve ser a solução de forma 
a evitar o confronto entre os 
agentes econômicos do Brasil. 
Deve confraternizar objetivos 
e atender o desenvolvimento 
total da sociedade.  

Buscar uma solução de modo 
a evitar medidas que nova-
mente criem as formações de 
expectativas negativas sobre a 
sociedade civil como aquelas 
que o país registrou durante os 
anos de 2015 e de 2016. Para 
isto deve haver uma manifes-
tação a favor deste Pacto. Deve 
envolver todos os agentes do 
país e que ele resulte em um 
plano, de forma a estabelecer 
os parâmetros para um cres-
cimento de médio e de longo 
prazo para o país. 

Este Plano de Desenvolvi-
mento, resultado deste Pacto, 
deve ir além das conhecidas 
reformas no curto prazo como 
a do orçamento do estado, a 
tributária, novas privatizações, 
ajustes nos encargos de salá-
rios e de outros ajustes micro-
econômicos e, que estão sendo 
dispostas para criar condições 
mínimas para uma execução 
orçamentária de curto prazo 
para o governo. O Plano de 
Desenvolvimento Industrial 
e da Produção no Brasil deve 
estabelecer as bases que per-
mitam o aumento do emprego, 
o equilíbrio orçamentário e o 
controle da infl ação. 

Propor melhorias nos seg-
mentos produtivos com uso 
correto de programas e sub-
sídios principalmente para a 
indústria.  Um plano trans-
parente de crescimento de 
médio e de longo prazo para o 
país, identifi cando setores que 
tenham maiores efeitos multi-
plicadores de investimento. O 
plano deve mostrar o caminho 
que aliviará ou que poderá 
atenuar as futuras pressões 
fi nanceiras de todos os estados 
e municípios do país.

O Pacto Nacional deve 
propor as bases que também 
permitam o acompanhamento 
da sociedade deste Plano de 
Desenvolvimento.  Apresentar 
de forma consistente a forma 
de redução do desemprego, de 
chegar a obter o crescimento 
do país em seu potencial e 
com a correção adequada de 
seus hiatos. Deve propor, se 
possível, imediatamente pela 
sociedade civil, pelo governo e 
por todos os candidatos neste 
ano eleitoral. É mais provável 
que venha a acontecer no 
ano que vem, porém ele deve 
ser executado por um novo 
governo que reúna sufi ciente 
representatividade para isto. 

Deve conter propostas rea-
listas para ajustes na infraes-
trutura do país, programas de 
adequações dos municípios, 
saúde, segurança, sobre seto-
res industriais categorizados 
por suas funções e sobre os 
serviços essenciais e não 
essenciais para a sociedade.  
A “Paz de Cartago” é uma es-
tratégia errada, não deve ter 
prática dentro das fronteiras 
do país e nem criar hostilidade 
entre setores. O resultado do 
Pacto deve ser um plano de 
desenvolvimento do país que 
estimule o emprego, a redução 
da pobreza e o desenvolvimen-
to industrial e da produção no 
Brasil no longo prazo.

(*) - É doutor em Ciências pelo 
Instituto de Eletrotécnica e Energia 

da USP. Mestre em Teoria Econômica 
pela University of Illinois, é 

professor nas áreas de economia, 
engenharia econômica e de energia 

na Mackenzie e responsável pela 
avaliação fi nanceira de projetos na 

Comunidade Européia.

A Paz de Cartago, o 
Pacto Nacional e o 

Desenvolvimento Industrial 
e da Produção no Brasil

Agostinho Celso Pascalicchio (*)

Página 7São Paulo, terça-feira, 24 de abril de 2018

AGROPECUÁRIA AGROVALENTE S/A.
CNPJ Nº. 17.776.218/0001-35

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em Reais)
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro - (Em Reais)

Ativo           2017            2016
Circulante 11.054.251 12.568.636
Caixa, bancos e equivalentes
(aplicações financeiras) 7.606.649 9.283.246
Impostos a recuperar 752.915 575.054
Operações com pessoa ligada 2.597.057 2.614.406
Adiantamentos diversos 97.630 95.930
Não circulante 8.015.514 8.012.348
Imobilizado 8.015.514 8.012.348
Total do ativo 19.069.765 20.580.984
Passivo           2017           2016
Circulante 6.718 257.867
Fornecedores 638 –
Obrigações fiscais 2.880 6.152
Dividendos a pagar – 248.515
Outras contas a pagar 3.200 3.200
Não circulante 893.086 1.939.677
Financiamentos – 1.060.000
Operações com pessoas ligadas 893.086 879.677
Patrimônio líquido 18.169.961 18.383.440
Capital 21.004.289 21.004.289
Prejuízos acumulados (2.834.328) (2.620.849)
Total do passivo 19.069.765 20.580.984

Demonstração do Resultado dos Exercícios - (Em Reais)
        2017           2016
Despesas operacionais (954.036) (3.716.580)
Despesas administrativas e gerais (954.036) (3.716.580)
Prejuízo operacional antes
 do resultado financeiro (954.036) (3.716.580)
Receitas financeiras líquidas 740.557 1.142.524
Prejuízo antes 
 do IR e da CSLL (213.479) (2.574.056)
Prejuízo do exercício (213.479) (2.574.056)
Prejuízo por ação (0,01) (0,12)

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Em Reais)
Fluxo de caixa das atividade operacionais          2017           2016
Prejuízo do exercício (213.479) (2.574.056)
Aumento nos ativos operacionais
Impostos a recuperar (177.861) (186.604)
Adiantamentos diversos        (1.700)      (95.930)
 (179.561) (282.534)
(Redução)/Aumento nos passivos operacionais
Fornecedores 638 (319)
Obrigações fiscais (3.272) 1.555
Outras contas a pagar                –          3.200
 (2.634) 4.436
Caixa líquido utilizado pelas 
 atividades operacionais (395.674) (2.852.154)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Operações com pessoas ligadas 17.349 2.420.896
Aquisição de imobilizado       (3.166)                 –
Caixa líquido gerado nas atividades/investimentos 14.183 2.420.896
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Operações com pessoas ligadas 13.409 879.678
Pagamento de dividendos (248.515) (949.755)
Financiamentos (1.060.000) (1.260.000)
Caixa líquido utilizado nas atividades
 de financiamentos (1.295.106) (1.330.077)
Diminuição no caixa e equivalente de caixa (1.676.597) (1.761.335)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 9.283.246 11.044.581
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  7.606.649    9.283.246
  (1.676.597) (1.761.335)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em Reais)

  Lucros/Prejuízos 
Histórico       Capital        acumulados          Total
Saldo em 31.12.15 21.004.289 (46.793) 20.957.496
Prejuízo do exercício – (2.574.056) (2.574.056)
Saldo em 31.12.16 21.004.289 (2.620.849) 18.383.440
Prejuízo do exercício – (213.479) (213.479)
Saldo em 31.12.17 21.004.289 (2.834.328) 18.169.961

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

1. Contexto Operacional: A principal atividade da Agropecuária Agrovalen-
te S/A é a criação de bovinos para corte. 2. Apresentação das Demons-
trações Financeiras: Foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com a Lei 6404/76 e com as alterações promovidas pelas Leis nº 
11638/07 e nº 11941/09, aplicáveis no encerramento do exercício. 3. Re-

Diretoria
Caetano Alberto Pessina - José Carlos O. V.Hausknecht

Contador
Nitelson Ferreira da Silva - CRC 1SP 159.636/O-1

sumo das Principais Práticas Contábeis: 3.1) Caixa e equivalente de 
caixa - o saldo de caixa, bancos e aplicações financeiras estão apresenta-
dos a valor de realização (mercado) que equivale a seu valor contábil; 3.2) 
Capital Social - O capital social da empresa é de R$21.004.288,63 , repre-
sentado por 21.004.288 ações sem valor nominal, totalmente integralizado.

AGRUS PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ. Nº. 17.783.175/0001-15

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em Reais)
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro - (Em Reais)

Ativo             2017         2016
Circulante 1.000 96.276
Caixa, bancos e equivalentes
 (aplicações financeiras) 1.000 1.000
Dividendos a receber – 95.276
Não Circulante 9.255.778 9.364.524
Investimentos 9.255.778 9.364.524
Total do ativo 9.256.778 9.460.800
Passivo           2017          2016
Circulante – 95.276
Dividendos a pagar – 95.276
Patrimônio líquido 9.256.778 9.365.524
Capital 10.700.285 10.700.285
Prejuízos acumulados (1.443.507) (1.334.761)
Total do passivo 9.256.778 9.460.800

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em Reais)
  Lucros/Prejuízos
Histórico     Capital         acumulados           Total
Saldo em 31.12.15 10.700.285 (23.537) 10.676.748
Prejuízo do exercício – (1.311.224) (1.311.224)
Saldo em 31.12.16 10.700.285 (1.334.761) 9.365.524
Prejuízo do exercício – (108.746) (108.746)
Saldo em 31.12.17 10.700.285 (1.443.507) 9.256.778

1. Contexto Operacional: A principal atividade da Agrus Participações 
S/A é a participação em outras empresas (holding). 2. Apresentação das 
Demonstrações Financeiras: Foram elaboradas e estão sendo apresen-
tadas de acordo com a Lei 6404/76 e com as alterações promovidas pelas 
Leis nº 11638/07 e nº 11941/09, aplicáveis no encerramento do exercício. 3. 
Resumo das Principais Práticas Contábeis: 3.1)Investimentos - repre-

Diretoria
 Caetano Alberto Pessina

José Carlos O.V.Hausknecht

Demonstração do Resultado dos Exercícios - (Em Reais)
        2017          2016
Despesas operacionais (108.746) (1.311.224)
Resultado da equivalência patrimonial (108.746) (1.311.224)
Prejuízo antes do resultado financeiro (108.746) (1.311.224)
Prejuízo antes do IR e da CSLL (108.746) (1.311.224)
Prejuízo do exercício (108.746) (1.311.224)
Prejuízo por ação (0,01) (0,12)

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Em Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais        2017          2016
Prejuízo do exercício (108.746) (1.311.224)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
 com o caixa gerado pelas atividade operacionais:
Equivalência patrimonial 108.746 1.311.224
Total dos ajustes 108.746 1.311.224
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Recebimento de dividendos 95.276 515.407
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos 95.276 515.407
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos (95.276) (515.407)
Caixa líquido utilizado nas atividades 
de financiamentos (95.276) (515.407)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 1.000 1.000
Caixa e equivalentes de caixa no final do período    1.000       1.000
 - -

Contador
Nitelson Ferreira da Silva - CRC 1SP 159.636/O-1

sentado pela participação de 50,94% do capital social da empresa Agro-
pecuária  Agrovalente S.A, cujo patrimônio líquido em 31/12/2017 é de 
R$18.169.960,75 . 3.2) Capital Social - O capital social da empresa é de 
R$10.700.285,00, representado por 10.700.285 ações sem valor nominal, 
totalmente integralizado.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Larius Administração e Empreendimentos S/A.
CNPJ Nº. 47.709.340/0001-50

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)

Ativo      2017       2016
Não Circulante 508.086 394.972
Investimentos 508.086 394.972
Total do ativo 508.086 394.972
Passivo      2017       2016
Não circulante 9.207 8.954
Sociedade controlada 9.207 8.954
Patrimônio líquido 498.879 386.018
Capital 585.000 585.000
Reservas de lucros 5.643 –
Prejuízos acumulados (91.764) (198.982)
Total do passivo 508.086 394.972

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Em Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais        2017        2016
Lucro / Prejuízo do exercício 112.861 (107.072)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
com o caixa gerado pelas atividade operacionais:
Equivalência patrimonial (113.114)   106.824
Total dos ajustes (113.114) 106.824
Caixa líquido utilizado
 pelas atividades operacionais (253) (248)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Recebimento de dividendos             –     84.725
Caixa líquido gerado nas
 atividades de investimentos – 84.725
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos – (84.725)
Operações com pessoas ligadas 253 248
Redução do capital             –              –
Caixa líquido gerado/ (utilizado)
 nas atividades de financiamentos         253    (84.477)
Aumento no caixa e equivalente de caixa – –
Caixa e equivalente de caixa no inicio do período – –
Caixa e equivalente de caixa no final do período             –              –
 – – 

Demonstração do Resultado – (Em Reais)      2017        2016
Receitas/ Despesas operacionais 112.861 (107.071)
Despesas administrativas e gerais (253) (247)
Resultado da equivalência patrimonial 113.114 (106.824)
Lucro / Prejuízo operacional 112.861 (107.071)
Lucro líquido / Prejuízo do exercício 112.861 (107.071)
Lucro / Prejuízo por ação 0,69 (0,66)

Notas Explicativas
1. Contexto Operacional: A principal atividade da Larius Administração  e 
Empreendimentos  S/A é a participação em outras empresas (holding). 2. 
Apresentação das Demonstrações Financeiras: Foram elaboradas e es-
tão sendo apresentadas de acordo com a Lei 6404/76 e com as alterações 
promovidas pelas Leis nº 11638/07 e nº 11941/09, aplicáveis no encerra-
mento do exercício. 3. resumo das Principais Práticas Contábeis: 3.1)
Investimentos - representado pela participação de 51,0134% do capital 

Diretoria: 
Caetano Alberto Pessina - José Carlos O. V. Hausknecht

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – (Em Reais)
  Reserva de Lucros/Prejuízos
Histórico Capital lucros Legal acumulados  Total
Saldo em 31.12.2015 585.000 – (91.910) 493.090
Prejuízo do exercício – – (107.072) (107.072)
Saldo em 31.12.16 585.000 – (198.982) 386.018
Lucro líquido do exercício – – 112.861 112.861
Transferência para reserva – 5.643 (5.643) –
Saldo 31.12.17 585.000 5.643 (91.764) 498.879

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro – (Em Reais)

social da empresa Agropecuária Pessina S.A, cujo patrimônio líquido em 
31/12/2017 é de R$995.986,19. 3.2) Capital Social - O capital social da 
empresa é de R$ 585.000,00, representado por 163.147 ações ordinárias 
sem valor nominal, totalmente integralizado.

Contador: Nitelson Ferreira da Silva – CRC 1SP 159.636/O–1

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em Reais)
Balanço Patrimonial - (Em Reais)

Agropecuária Pessina S.A.
CNPJ/MF nº 59.109.009/0001-88

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em Reais)
  Reservas Lucros/
  de lucros Prejuízos 
Histórico      Capital        Legal acumulados       Total
Saldo em 31.12.15 1.009.819 – (26.164) 983.655
Prejuízo do exercício – – (209.404) (209.404)
Saldo 31.12.16 1.009.819 – (235.568) 774.251
Lucro líquido do exercício – – 221.734 221.734
Transferência para reservas – 11.087 (11.087) –
Saldo em 31.12.17 1.009.819 11.087 (24.921) 995.985

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Em Reais)
Fluxo de caixa das atividade operacionais      2017       2016
Lucro / Prejuízo do exercício 221.734 (209.404)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
com o caixa gerado pelas atividade operacionais:
Outras Provisões    (8.209)     (9.719)
Total dos ajustes (8.209) (9.719)
Redução / (Aumento) nos ativos operacionais
Impostos a recuperar 3.584 (26.327)
Outros créditos (108) 25.798
 3.476 (529)
(Redução)/Aumento nos passivos operacionais
Fornecedores – (631)
Obrigações fiscais e trabalhistas (1.472) (5.414)
Outras obrigações       (838)         749
    (2.310)     (5.296)
Caixa líquido gerado / (utilizado) 
 pelas atividades operacionais 214.691 (224.948)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Crédito c/ sociedade controladora (253) (247)
Operações com pessoa ligada            –  121.943
Caixa líquido (utilizado) /gerado nas atividades 
 de investimentos (253) 121.696
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos – (480.800)
Empréstimos e financiamentos  (14.252)   (14.599)
Caixa líquido utilizado nas atividades 
 de financiamentos  (14.252) (495.399)
Aumento / (Diminuição) no caixa 
 e equivalente de caixa 200.186 (598.651)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 195.825 794.476
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 396.011  195.825
 200.186 (598.651)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A principal atividade da Agropecuária Pessina 
S.A é a criação de bovinos para corte. 2. Apresentação das Demons-
trações Financeiras: Foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com a Lei nº 6404/76 e com as alterações promovidas pelas Leis 
nº 11638/07 e nº 11941/09, aplicáveis ao encerramento do exercício. 3. 
Resumo das Principais Práticas Contábeis: Apuração do resultado: O 
resultado é apurado em conformidade com o regime de competência dos 

Diretoria
 Caetano Alberto Pessina - José Carlos O.V. Hausknecht 

Contador 
Nitelson Ferreira da Silva - CRC 1SP 159.636/O-1

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos - (Em Reais)
       2017       2016
Receita operacional bruta 80.000 40.000
Receita operacional líquida 80.000 40.000
Lucro Bruto 80.000 40.000
(Despesas) / Receitas operacionais (497.118) (553.095)
Despesas administrativas e gerais (497.118) (553.098)
Outras receitas – 3
Prejuízo operacional antes 
 do resultado financeiro (417.118) (513.095)
Receitas financeiras líquidas 638.852 251.548
Resultado não operacional – 52.143
Lucro / Prejuízo antes do IR e da CS 221.734 (209.404)
Lucro líquido / Prejuízo do exercício 221.734 (209.404)
Lucro / Prejuízo por ação 0,55 (0,52)

Ativo         2017       2016
Circulante 795.723 599.013
Caixa, bancos e equivalentes
(aplicações financeiras) 396.011 195.825
Impostos a recuperar 396.536 400.120
Outros créditos 3.176 3.068
Operações com pessoa ligada – –
Não circulante 363.788 363.535
Crédito com sócia controladora 9.207 8.954
Depósitos judiciais 181.258 181.258
Outros créditos 113.557 113.557
Investimentos 24.227 24.227
Imobilizado 35.539 35.539
Total do ativo 1.159.511 962.548
Passivo         2017        2016
Circulante 47.795 58.314
Fornecedores 7 7
Obrigações fiscais e trabalhistas 18.849 20.321
Provisões (exceto para IRPJ e CSLL) 28.865 37.074
Outras obrigações 74 912
Não circulante 115.731 129.983
Outras obrigações 104.435 104.435
Financiamentos 11.296 25.548
Patrimônio líquido 995.985 774.251
Capital 1.009.819 1.009.819
Reserva de lucros 11.087 -
Prejuízos acumulados (24.921) (235.568)
Total do passivo 1.159.511 962.548

exercícios. Sumário das práticas contábeis: 3.1) Caixa e equivalentes 
de caixa - o saldo de caixa, bancos e aplicações financeiras estão apre-
sentados a valor de realização (mercado) que equivale a seu valor contábil; 
3.2)Imobilizado - registrado pelo custo de aquisição menos depreciações 
calculadas pelo método linear de acordo com o tempo de vida útil estimado 
dos bens. 3.3)Financiamentos - Representam financiamentos na modalida-
de Finame do BNDES, garantidos pelos bens financiados e estão sujeitos 
a taxa de juros que variam de 10,75% a.a. 3.4) Capital Social - O capital 
social é de R$ 1.009.819,00, representado por 400.677 ações ordinárias 
sem valor nominal, totalmente integralizado.

André Zukerman (*)
 

Assim como nos transportes, entretenimento e bens usáveis, 
a compra e venda de imóveis por meio de leilões está dis-
seminada na sociedade, que se mantém informada sobre 

as práticas, vantagens e formatos mercadológicos do setor.
Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o leilão de imóveis, 

quando bem conduzido, é um processo de venda extremamente 
transparente e seguro. Porém, devido à falta de informações, 
algumas pessoas ainda são céticas neste assunto. Nos últimos 
anos, com a popularização da Internet e o intenso trabalho de 
divulgação realizado pelos leiloeiros e pela mídia, o leilão deixou 
de ser um segmento fechado e pouco conhecido, tornando-se 
mais familiar. 

Ainda assim, esse método não é tão popular quanto os outros, 
tidos como convencionais. A fi m de desconstruir tabus em relação 
aos leilões virtuais, veja os principais mitos sobre a modalidade:

. Transparência - Ainda é comum encontrar pessoas que 
acreditam na existência de fraudes nos lances dos imóveis. E a 
dúvida ocorre tanto nas modalidades on-line quanto presencial. 
Porém, esse modelo comercial é tido como um dos mais seguros. 
O valor da propriedade é atualizado em tempo real de acordo com 
os lances, não ocorrendo as negociações diversas que se fazem 
presentes em outras formas de compra, chegando a uma quantia 
que o mercado está disposto a pagar (também infl uenciado pela 
capacidade de atração de público da empresa leiloeira).  Na 
Zukerman, por exemplo, praticamente todos os leilões realizados 
fi cam disponíveis em nosso site, para que qualquer um tenha 
acesso às informações.

. Legislação e desocupação - Devido à falta de conheci-
mento sobre a legislação aplicada às vendas em leilão, judiciais 
ou extrajudiciais, algumas pessoas têm o receio de que o imóvel 
ocupado jamais seja desabitado, o que poderia gerar um prejuízo 
fi nanceiro e emocional ao comprador.

No caso da desocupação, para pregões extrajudiciais, conforme 
a Lei 9.514/97, o processo tornou-se mais ágil. Nele, o adquirente 
pode requerer a desabitação e a mesma ser deferida pelo juiz com 
liminar que determine-a em até 60 dias, na maioria dos casos.

Desconstruindo mitos 
sobre leilões imobiliários

Adquirir um imóvel por meio de leilão pode ser diferente do que a compra “tradicional”

Já nos judiciais, dez dias após a homologação do pregão, caso 
a transação amigável não seja bem-sucedida, o comprador deve 
requerer ao juiz da causa a desocupação. Nessas situações, quando 
a propriedade já está envolvida em algum processo judicial, signi-
fi ca que um juiz colocou-a a leilão para utilizar o valor arrecadado 
com o intuito de quitar dívidas das mais diversas naturezas, ou 
seja, o mesmo magistrado que emitiu a ordem do pregão deve 
requerer a desocupação.

Quando um leilão é cancelado por motivos judiciais por exem-
plo, o valor da compra e a comissão devem ser devolvidos em um 
prazo curto. O comum é que seja em até 48h uteis.  

. Participe sem medo - Procure por empresas desse setor 
que possuem uma boa estrutura, composta por profi ssionais 
capacitados, o que garante a transparência por meio de canais 
de atendimento especializados, assegurando que não fi cará 
nenhuma dúvida.

Adquirir um imóvel por meio de leilão pode ser diferente do 
que a compra “tradicional”, mas da mesma forma que o mercado 
se adequou aos outros setores, esse mercado torna-se cada vez 
mais atrativo para quem se informa sobre seu funcionamento e 
suas vantagens.

 
(*) - É diretor da Zukerman Leilões, empresa referência em leilões imobiliários 

(https://www.zukerman.com.br/).
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA 
o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ

 – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.
com.br/cicero.augusto.

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

Esta terça é o décimo dia da lunação.  Marte em bom aspecto com Júpiter traz muito dinamismo, iniciativa e 
otimismo. Hora de se lançar nos projetos com a cara e a coragem. Mas será necessário muito foco e disciplina 
para realizar o que desejamos.  De tarde Vênus ingressa em Gêmeos que traz muita leveza para o amor. 
Hora de demonstrar o afeto através de palavras. A Lua em bom aspecto com Urano traz boas ideias e muita 
espontaneidade. A tarde a Lua fi ca fora de curso de 15h41 até às 17h41 quando ingressa em Virgem.  A Lua 
em mau aspecto com Vênus à noite pode acontecer difi culdades nos relacionamentos. 
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Marte em bom aspecto com Júpiter 
traz muito dinamismo, iniciativa e 
otimismo. . Hora de se lançar nos 
projetos com a cara e a coragem. 
Faça tudo o que puder para unir 
as pessoas em torno de uma meta, 
iniciando algo que seja produtivo 
e que em longo prazo e terá ótimo 
resultado. 75/475 – Branco.

Depois do aniversário irá tomar atitu-
des e terá a atenção das pessoas aos 
seus desejos. Planos ousados devem 
ser considerados, podem dar certo 
se forem feitos com a cooperação de 
alguém. De tarde Vênus ingressa em 
Gêmeos que traz muita leveza para 
o amor. 87/887 – Azul.

Não será um bom momento para 
defi nições, nada terá ponto fi nal. 
Antes de agir no trabalho refl ita 
bem, não confi e apenas em alguém 
que o apoia. Mantenha um clima 
de otimismo, mesmo que ainda 
enfrente sérias dificuldades na 
relação pessoal e amorosa. 76/476 
– Amarelo.

Conte com o apoio necessário para 
resolver questões pessoais ou fa-
miliares. É preciso dar um passo à 
frente e melhorar sua vida material 
realizando negócios. Mas será ne-
cessário muito foco e disciplina para 
realizar o que deseja nesta semana 
ainda. 88/588 – Verde.

Hora de demonstrar o afeto através 
de palavras. A Lua em bom aspecto 
com Urano traz boas ideias e muita 
espontaneidade. Há muito ainda a 
melhorar, tanto no trabalho como 
no lar, nem tudo está perfeito com 
deveria em sua vida. A relação sexual 
fi ca ativa pela expressão dos senti-
mentos. 47/347 – Amarelo. 

Os relacionamentos ficam mais 
quentes, podendo se apaixonar e 
viver a intensidade de uma relação 
sexual plena e feliz. A tarde a Lua 
fi ca fora de curso até às 17h41 
quando ingressa em Virgem. Com 
a Lua em mau aspecto com Vênus 
pode acontecer difi culdades nos 
relacionamentos. 89/389 – Cinza.

Pode iniciar ou romper relaciona-
mentos íntimos e sociais. Tenha 
cuidado para não confi ar demais 
em quem não merece. De tarde 
Vênus ingressa em Gêmeos que 
traz muita leveza para o amor. Hora 
de demonstrar o afeto através de 
palavras. 62/462 – Verde.

Atitudes diplomáticas e equilibra-
das poderão resolver impasses e 
desfazer mal-entendido. Mantenha 
o bom humor no amor no trabalho 
e mesmo que esteja atarefado e 
algo esteja perturbando. A saúde 
precisa ser preservada, pois pode 
sofrer facilmente neste fi nal de abril. 
93/593 – Branco.

Os lucros podem aumentar se unir 
suas forças a de outra pessoa. Mas 
tenha cuidado, saiba em quem 
confi ar. Maior inquietação poderá 
afetar diretamente compromissos, 
promessas e a palavra no fi nal da 
tarde. Tenha muita paciência diante 
dos problemas, para vencê-los pela 
persistência. 40/940 – Verde.

Faça contatos sociais, viagens curtas 
e reveja pessoas amigas que estavam 
longe e voltam ao seu convívio. O dia 
não propicia situações resolvidas 
com um ponto fi nal, podendo surgir 
alterações de última hora. A Lua 
em bom aspecto com Urano traz 
boas ideias e muita espontaneidade. 
 23/323 – Azul.

Sol em Touro dá ênfase a assuntos 
materiais e negociações imobiliá-
rias. Os resultados esperados há 
muito tempo irão aparecer. Mante-
nha a confi ança e a determinação. 
Com o Sol na casa três poderá fazer 
mudanças importantes na sua vida 
neste fi nal de mês. 15/415 – Branco.

Dê seu apoio aos seus colegas, 
amigos e ainda mais aos familiares, 
eles precisam seu apoio esta semana. 
No trabalho pode realizar negócios 
promissores. Maior tensão e inquie-
tação que poderá afetar diretamente 
compromissos à tarde. 16/416 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 24 de Abril de 2018. Dia de São Fidélis de Sigmaringa, Santa 
Maria Eufrásia, São Honório e Dia do Anjo Menadel, cuja virtude é a 
alegria. Dia Internacional do Jovem Trabalhador, Dia do Agente 

de Viagens, e Dia do Boi. Hoje aniversaria o senador e ex-presidente 
José Sarney que faz 88 anos, o comediante Agildo Ribeiro que nasceu 
em 1932, a atriz e bailarina Shirley MacLaine que nasceu em 1934 e a 
atriz e cantora Bárbara Streisand que completa 76  anos. 

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é uma pessoa determinada e com 
espírito independente amante da natureza, das artes e da beleza. 
Usa o charme para divertir as pessoas. Possui habilidade para tomar 
decisões com rapidez e a intuição pode ajudá-lo a enfrentar desafi os. 
Têm boa visão crítica, mas ofendem-se com facilidade e tende a ser 
perfeccionista. No amor, deve lembrar-se de que o essencial está muitas 
vezes oculto aos sentidos puramente físicos. No lado negativo terá que 
superar a tendência a ser impaciente e exigente e confi ar mais, não 
fi car tanto na defensiva.

Dicionário dos sonhos
AMAMENTAR – Para uma mulher é gravidez próxima. 
Ver alguém amamentar: felicidade, sua generosidade será 
recompensada. Números de sorte: 06, 33, 34, 48, 50 e 57.

Simpatias que funcionam
Para ele te procurar  apaixonado: Pegue 1 espelho e 1 
foto dele Deve pegar no espelho com a mão direita e com 
a mão esquerda pegar na foto de modo a refl etir a imagem 
no espelho. Agora olhado no espelho vendo a foto, você vai 
falar para o espelho como se fosse para ele, sentido como 
ele tivesse à sua frente olhando para você. (sinta mesmo a 
energia dele…) Repita: “Assim como sua imagem refl ete no 
meu espelho, minhas palavras entrarão na sua mente e no seu 
coração. Pensarás em mim e terás uma vontade enorme de 
me procurar e falares o quanto estás apaixonado por mim.” 
Repita esta frase 3 vezes seguidas por 7 dias sempre à mesma 
hora. Termine com uma oração de agradecimento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 58

Títulos (?):
financiam
projetos 

sustentáveis

Garante o
valor do
papel-
moeda

(?) de
leite:

função de
mucamas

(?)
Miranda,
atleta do
hipismo

Medida
usada no
preparo 

do drinque

Símbolos
coloridos
da bandei-
ra olímpica

Sua data é
discrimina-
da na pas-

sagem
Ofício do
brasileiro

Vitor
Belfort

(?) da Na-
tureza: au-
xiliam na

meditação

Portal de
templos

japoneses

Cor muito
usada na

moda
nude

Bebida que
dá o toque
doce em
drinques

O "guia"
das

compras
do mês

(?) sexual
de menor: 
o crime de
pedofilia

Banal
(fem.)

Acordo,
em inglês

Sal, em
inglês

O nu não
erotizado

Forro de
móveis

Jorge (?),
escritor 

Ficam expostos no
tomara que caia

Estrutura de
construções

Remo, 
em inglês

59, em
romanos

Arte, 
em latim

Precede a
convulsão
Ramo da

Física

Senhor
(abrev.)
Incontá-

veis

Funesta;
perversa

Tipo de ca-
ça que po-
de causar
a extinção

do tatu-
bola

"Freio" da
montaria

Corte com
os dentes

Ordem de
Serviço
(abrev.)
Situação 
embara-
çosa de

resultado 
desastroso

Bens do bibliófilo

Cidade dos
Beatles

Descoberta de Arquime-
des sobre a força que
um fluido exerce sobre
um objeto

imerso

"Fermento"
da cerveja
Ilusório; 

imaginário

Fósforo
(símbolo)

Formações naturais dos polos,
cuja separação gera os icebergs 

LRP
LIVERPOOL

LEVEDOAMA
IRREALBT
DODAAURA

DOSEESTOFO

ESALTSR
MAMERAM
PREDATORIA

LUTADORSONS
XILOIUD
OSANDAIME

TORIBEGE

FIASCOROL
LICORABUSO

3/ars — oar. 4/deal — doda — salt — tori. 9/liverpool.
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Referência na pesquisa de 
linguagem do teatro de 
animação criador de festivais 
e pioneiro em diferentes 
técnicas teatrais no país, o 
Grupo Sobrevento completou 
recentemente três décadas de 
estrada

Apresenta seu mais recente espe-
táculo voltado ao público adulto: 
“Escombros”. A peça trata da 

destruição, da ruína de pessoas, de re-
lacionamentos, de valores, de um país 
e do mundo. Pessoas que perderam 
tudo vagam sobre escombros e tentam, 
apesar de toda a desesperança que 
paira no ar, compreender como tudo 
se perdeu sem que se dessem conta. E 
buscam recompor um mundo que desa-
bou e, portanto, não existe mais. Entre 
as ruínas de uma casa, objetos como 
portas, janelas, cadeiras, mesas, uma 
penteadeira e muitas xícaras e bules de 
café falam do desabamento de um país e 
tudo o que foi demolido com ele ou que 

Estreia

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphor.
Relaxe.

Relaxe e encontre um espaço de tranquilidade em seu mundo.
Às vezes, quando você tenta fazer as coisas acontecerem, encontra 

obstáculos e desafi os. Isto é a maneira com que o Universo lhe diz que 
algo não está ainda aí. Pode ser você, poderiam ser as circunstâncias 
que você está procurando, seja como for, é o momento de aprender a 
seguir o fl uxo um pouco enquanto você está encontrando o seu apoio 
novamente.

Quando as coisas não estão acontecendo como o planejado, ou você 
sente o descontentamento com as suas escolhas, então, você sabe que 
é o momento de parar e observar mais atentamente. É bom fazer mu-
danças quando a realidade não é tão perfeita como você imaginou. Esta 
é a alegria da experiência humana. Aproveite o desenrolar do processo, 
liberando e acompanhando um pouco mais o fl uxo, pois quando você 
o faz, coisas surpreendentes começam a acontecer.

Você sabe disto, você já fez isto antes…. Lembra-se?
Pensamento para hoje: Tudo está funcionando de forma perfeita. 

Eu tenho um plano!
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias
Regina Drumond

Comédia

Na peça irreverente “Muito Louca”, duas grandes amigas 
passam a limpo suas trajetórias de vida. Entre risadas, 
superstições, segredos, lágrimas, farpas e picuinhas, elas 
relembram o passado em comum. Janete (Fafy Siqueira) 
e Tete (Suely Franco) discutem as frustrações amorosas, 
falam sobre seus terapeutas e o medo da solidão. Com, 
Suely Franco e Fafy Siqueira.

Serviço: Teatro Raul Cortez (Fecomercio), Rua Doutor Plínio Barreto, 285, 
Bela Vista, tel. 3254-1700. Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 18h, exceto 
(5 e 6/5). Ingressos: de R$ 60 a R$ 80.

Ana Alexandrino

Marco Aurelio Olimpio

Cine
O longa-metragem “Coração de Cowboy” ganha pôster e teaser oficiais 

anunciando um dos lançamentos do ano para quem gosta de música ser-
taneja e de histórias emocionantes. Trata-se de uma homenagem à dupla 
Chitãozinho e Xororó, que também apoiou a produção do filme estrelado 
por Gabriel Sater, Thaila Ayala, Jackson Antunes, Thaís Pacholek e Fran-
çoise Forton. O filme  é um romance musical que conta a história de Lucca 
(Gabriel Sater), um cantor sertanejo explorado por sua empresária Iolanda 
(Françoise Forton) que o induz a gravar músicas de apelo comercial, com 
uma pegada puxada para o pop e que fogem completamente de suas raízes. 
Ele então tenta voltar para suas origens musicais, mas se sente bloqueado 
devido a um trauma de seu passado no qual ele se sente culpado. Após um 
desentendimento com Iolanda, o cantor larga as gravações de seu novo 
projeto e parte para sua cidade natal, no interior, em busca de inspiração 
para voltar a compor músicas intimistas. Lá reencontra Marcelle (Thaís 
Pacholek), sua antiga parceira de composição, que o incentiva a voltar a 
gravar canções de raíz. Lucca também conhece e se apaixona por Paula 
(Thaila Ayala), a nova dona do bar da cidade. Nesse retorno para suas 
origens, Lucca tenta reatar os laços afetivos com seu pai Joaquim (Jackson 
Antunes), com quem possui uma relação distante e cheia de mágoas. O 
filme com direção de Gui Pereira, estreia dia 20 de setembro nos cinemas. 
Saiba mais sobre o filme, acessando o link abaixo: (http://www.adorocinema.
com/noticias/filmes/noticia-139418/).

Voice Kids
As crianças que participaram do The Voice 

Kids apresentam o show Kids, que, além de 
muita música, reúne elementos de dança, 
teatro e brincadeiras sobre algumas situações 
dos bastidores do programa. Com participa-
ções dos cantores Brunno Pastori, da Bahia; 
Melissa Noemy e Luiza Gattai, de São Paulo, 
Flávia Scanuffo, do Paraná; Luiz Ricardo, do 
Rio de Janeiro; Laura d’Ávila, de Minas Gerais e 
Sofi a Nunes, de Pernambuco, e da idealizadora 
do projeto, a cantora amazonense Marcella 
Bártholo, show tem estreia nacional na capital 
paulista. No repertório, um passeio por variados 
estilos – do rock ao pop, do sertanejo ao gospel 
–, prometendo envolver a plateia em um grande 
espetáculo, com mais de 30 músicas. Marcella 
Bártholo canta ‘Crazy in love’, de Beyoncé; 
Flávia Scanuffo vai de ‘Sorte Grande’, de Ivete 
Sangalo; Brunno Pastori apresenta ‘Thriller’, 
de Michael Jackson; Luiza Gattai, ‘Rolling in 
the deep’, de Adele, Sofi a Nunes, ‘Masterpiece’, 
de Jessie J; Laura d’Ávila, ‘Home’, de Gabrielle 
Aplin, Melissa Noemi, ‘Sonda-me, Usa-me’, de 
Aline Barros; e Luiz Ricardo interpreta ‘When 
I was your man’, de Bruno Mars.

 
Serviço: Theatro NET São Paulo ( – Shopping Vila 

Olímpia), R. Olimpíadas, 360. Sábado (28) às 15h e 
domingo (29) às 14h. Ingressos: De R$ 70 a R$ 140.

o fez desmoronar. Com Sandra Vargas, Luiz 
André Cherubini, Maurício Santana, Sueli 
Andrade, Liana Yuri e Daniel Viana.

Serviço: Espaço Sobrevento, R. Coronel Albino Bairão, 
42, Mooca, tel. 3399-3589. Sábados e domingos às 20h.
Entrada franca. Até 27/5.

Cena de ‘Escombros’.
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Operações Continuadas                          31 de Dezembro
Receitas Operacional Bruta     NE                   2017                   2016
Receitas de Educação
Anuidades Escolares sem Gratuidades 23 23.197.605,65 21.278.042,62
Anuidades Escolares com Gratuidades 23 2.752.217,84 2.328.987,56
Outras Receitas Educacionais 5.604.615,50 4.446.107,85
Receitas Anuidades Exercícios Anteriores - 457.601,81
(-) Gratuídades Bolsas de Estudo - Parciais 26 (136.796,50) (162.768,00)
(-) Gratuídades Bolsas de Estudo - Integrais 26 (2.615.421,34) (2.166.219,56)
(-) Bolsas de Estudo Convenção Coletiva (1.784.654,00) (1.425.312,00)
(-) Descontos Comerciais (7.822.316,97) (7.677.436,30)
Sub-total das Receitas de Educação 19.195.250,18 17.079.003,98

Outras Receitas
Receitas com Alugueis 2.289.927,35 2.135.560,73
Receita com Subvenções 24 1.440.109,92 1.193.889,94
Receita com Trabalho Voluntário 29 1.002.986,14 1.250.407,34
Outras 236.022,40 1.713.656,71
Total das Receitas 24.164.295,99 23.372.518,70

Custos e Despesas
Despesas c/ colaboradores 25 (12.023.512,37) (10.428.702,58)
Despesas c/ serviços prestados (1.160.036,61) (1.375.016,20)
Despesas impostos e contribuições (110.711,19) (91.562,99)
Despesas administrativas e gerais 26 (4.011.025,89) (4.594.064,02)
Despesas c/ material de consumo (3.847.762,60) (3.170.546,09)
Despesas de depreciação / amortização (1.897.504,18) (1.849.290,50)
Despesas c/ Educação/Assist. Social - Gratuidades 27-28 (4.894.402,85) (4.751.898,35)
(-) Despesas c/ Educação/Assist. Social - Gratuidades 27-28 4.894.402,85 4.751.898,35
Despesas com Contribuições previdenciárias 29 (2.879.488,34) (2.468.359,15)
(-) Isenção de Contribuições previdenciárias 29 2.879.488,34 2.468.359,15
Despesa com Trabalho Voluntário 30 (1.002.986,14) (1.250.407,34)
Outras despesas (143.321,01) (2.380.777,66)
Total dos Custos e Despesas (24.196.859,99) (25.140.367,38)

Superávit / (Déficit) Antes das Receitas/Despesas Financeiras (32.564,00) (1.767.848,68)
Receitas/Despesas Financeiras
Receitas financeiras 1.835.389,24 2.402.285,21
Despesas financeiras (59.202,76) (41.187,83)
Total Líquido das Receitas/Despesas Financeiras      1.776.186,48      2.361.097,38

Superávit / (Déficit) do Exercício 1.743.622,48 593.248,70

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em Reais 1)

      31/12/2017       31/12/2016
Saldo Inicial 74.090.038,10 73.557.376,60
Transferência - (60.587,20)
Superávit/Deficit do Exercício    1.743.622,48       593.248,70

Saldo Final 75.833.660,58 74.090.038,10

Ativo                        31 de Dezembro
Ativo Circulante     NE                2017                2016
Caixas e Equivalentes de Caixa 6 20.689.723,86 18.273.023,65
Clientes 7 1.249.453,62 1.169.819,45
Adiantamentos 9 129.242,56 129.193,41
Créditos a Receber 11 600.000,00 240.000,00
Despesas antecipadas 10 15.490,42 11.465,33
Total do Ativo Circulante 22.683.910,46 19.823.501,84
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 11 4.990.015,01 5.379.810,83
Investimento 12 30.602.078,44 -
Imobilizado (-) Deprec. Acumulada 13 39.205.331,30 70.834.599,32
Intangível (-) Amortização Acumulada 14 36.281,46 44.956,02
Total do Ativo Não Circulante 74.833.706,21 76.259.366,17
Total do Ativo 97.517.616,67 96.082.868,01

Passivo                        31 de Dezembro
Passivo Circulante     NE                2017                2016
Fornecedores 5L 471.564,09 277.750,44
Obrigações trabalhistas e sociais 15 514.829,47 448.430,65
Obrigações fiscais e tributárias 16 262.192,32 243.067,22
Anuidades antecipadas 17 1.608.413,01 1.540.097,62
Provisão contigências curto prazo 18 60.000,00 18.171,90
Outras contas a pagar 19 380.900,26 355.656,40
Total do Passivo Circulante 3.297.899,15 2.883.174,23
Passivo Não Circulante
Provisão para contingências 18 18.351.256,94 18.970.455,68
Obrigações de longo prazo 34.800,00 139.200,00
Total do Passivo Não Circulante 18.386.056,94 19.109.655,68
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social 20 74.090.038,10 73.496.789,40
Superávit / (Déficit) acumulado 20 1.743.622,48 593.248,70
Total do Patrimônio Líquido 75.833.660,58 74.090.038,10
Total do Passivo 97.517.616,67 96.082.868,01

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em Reais 1)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em Reais)

ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONALABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONALABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONALABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONALABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL
CNPJ. 62.207.634/0001-77

Balanço Patrimonial 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em Reais 1) Demonstração do Resultado
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em Reais 1)

Atividades Operacionais                   2017                   2016
Resultado Líquido Ajustado: 3.533.841,61 4.065.859,05
Superavit/Déficit do exercício 1.743.622,48 593.248,70

Despesas/Receitas que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização 1.897.504,18 1.849.290,50
Ajuste Depreciação e Amortizações (64.015,83) (443.391,11)
Estimativa de créditos de difícil liquidação 575.929,52 812.848,20
Provisão para contingências (619.198,74) 1.253.862,76

Variações nos Ativos (629.842,11) (3.528.657,84)
Contas a Receber (655.563,69) (758.362,94)
Adiantamentos (49,15) (37.641,45)
Créditos a receber (360.000,00) -
Despesa do exercício seguinte (4.025,09) 142,63
Depósitos judiciais para recursos (102.456,77) (173.535,42)
Outras Contas a Receber 492.252,59 (2.559.260,66)

Variações nos Passivos 310.324,92 873.332,00
Fornecedores 193.813,65 (122.565,00)
Obrigações fiscais e tributárias 19.125,10 62.499,02
Obrigações trabalhistas e sociais 66.398,82 111.296,45
Adiantamento de clientes 68.315,39 594.173,22
Outras obrigações (37.328,04) 227.928,31

Caixa Líquido Gerado (Aplicado) nas Atividades Operacionais 3.214.324,42 1.410.533,21
Atividades de Investimentos
Aquisição de imobilizado (861.640,04) (1.952.321,06)
Baixas de imobilizado ao valor líquido 64.015,83 3.295.400,36

Caixa Líquido Gerado (Aplicado) nas Atividades de Investimentos (797.624,21) 1.343.079,30
Atividades de Financiamento
Bens Recebidos em doação - (60.587,20)

Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento - (60.587,20)
Fluxo de Caixa (Aplicado) Gerado no Exercício 2.416.700,21 2.693.025,31
Caixa e equivalentes no início do período 18.273.023,65 15.579.998,34
Caixa e equivalentes no final do período 20.689.723,86 18.273.023,65

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa 2.416.700,21 2.693.025,31

1. Contexto operacional: ABASE - Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional, CNPJ
62.207.634/0001-77, é uma entidade de direito privado, de natureza confessional, beneficente e filantrópica, sem
fins econômicos e lucrativos, de caráter educacional, cultural e de assistência social, constituída sob os
ensinamentos e carisma do Padre André Coindre. A ABASE tem por finalidade a educação e assistência social
como instrumento de promoção, defesa e proteção da infância, da adolescência, da juventude e de adultos, em
consonância com Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto do Idoso. A ABASE mantém algumas
instituições com o fim específico de prestar serviços educacionais e afins a sociedade, mediante o pagamento,
pelos tomadores de tais serviços, de valores previamente ajustados. Tais instituições têm a finalidade de obter
numerário para ser aplicado nas instituições benemerentes, ou de assistência social, mantidas pela ABASE.
A ABASE mantém instituições prestadoras de assistência social, que destinam a amparar as crianças e
adolescentes em situação de risco, que se encontrem matriculados em escola regular, mantendo-os em suas
dependências em período diurno diverso àquele em que estudam. Aos quais são oferecidas além da alimentação
básica, variada gama de informações técnicas e de desenvolvimento cultural, bem com recreação esportiva e
formação humana e religiosa, complementares à sua formação como cidadãos. Tem como objetivo geral prestar
assistência à criança, adolescente e seus familiares com vistas à promoção humana, qualidade de vida, forta-
lecimento de vínculos e desenvolvimento do protagonismo e da autonomia. Como Entidade Religiosa de ensino
e de assistência social, aplica recursos em Gratuidade nas Atividades Educacionais (Bolsas de Estudos) e
Assistência Social (Projetos) direcionados as pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. As receitas
auferidas pela Entidade, bem como o superávit de suas operações, não estão sujeitas à tributação, conforme
legislação em vigor aplicável às entidades de fins não econômicos e com finalidade assistencial. Os Resultados
dos períodos são aplicados na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Para manter-se
como uma entidade sem finalidade de lucro, as seguintes condições devem ser seguidas pela entidade, as quais
estão sendo rigorosamente cumpridas: a) Não remunerar, por nenhuma forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados. b) Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos
sociais. c) Manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades
que assegurem a respectiva exatidão. d) Conservar em boa ordem, pelo prazo de dez anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, assim
como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial. e)
Conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco)
alunos pagantes. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis foram
elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade e considerando também os aspectos
a serem observados por entidade sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002 (R1) - Entidade sem
Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade. As práticas
contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronun-
ciamentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis -
CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CF. As demonstrações contábeis foram preparadas
com base no custo histórico. A moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis é o real. 3.
Formalidade da Escrituração Contábil Resolução 1.330/11 (NBC ITG 2000): A entidade mantém um sis-
tema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro
contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem
externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos
administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições le-
gais e estatutárias, serão transcritas no Diário da Entidade, e posteriormente registradas no Cartório de Regis-
tros de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros,
papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é
hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-
contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil. 4. Uso
de julgamentos e estimativas contábeis: Uso de estimativa: A preparação das demonstrações financeiras
requer que a Administração efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento possível, que
podem afetar os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e
despesas. Os valores efetivos podem ser diferentes daqueles estimados, em razão de imprecisões inerentes
ao processo da sua determinação A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.
5. Principais práticas contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC
nº 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26)
– Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda
em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características
de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante
risco de mudança de valor. b) Aplicações financeiras: registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendi-
mentos auferidos até a data de encerramento do exercício social, equivalentes ao seu valor de recuperabilidade.
c) Contas de resultado: o regime contábil para apropriação das receitas e despesas é o de competência; d) Ativo
circulante e não circulante: registrados pelo valor de realização acrescido dos rendimentos incorridos até a data
do balanço quando aplicável; e) Clientes: referem-se a direitos a receber de alunos, pela contra prestação de
serviços educacionais, registrados pelo custo da transação, reduzido pela estimativa de perdas por créditos
incobráveis, sem necessidade de ajuste a valor presente. f) Depósitos judiciais: registrados ao custo histórico.
g) Ativo imobilizado: são avaliados pelo custo atribuído, deduzidos de depreciação acumuladas e perda por
redução ao valor recuperável, quando aplicável. h) Intangível: registrado ao custo histórico, deduzido da amor-
tização, a qual é calculada pelo método linear considerando a vida útil do bem, reduzido ao valor recuperável se
necessário. i) A entidade utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil
estimada de cada ativo; j) Passivo circulante e não circulante: demonstrados pelos valores conhecidos e calcu-
láveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos; k) Prazos: Os ativos realizáveis
e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes; l) Forne-
cedores: demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos, quando
aplicáveis. O giro é de curto prazo. m) Provisão de férias e encargos: Foram calculadas com base nos direitos
adquiridos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes; n) Anui-
dades antecipadas: registradas pelo custo da transação firmado contratualmente, correspondente à parcela
recebida antecipadamente por conta de serviço a ser prestado no exercício seguinte, momento em que será
reconhecida a receita de ensino. o) Provisões para Contingências cíveis, trabalhistas e tributárias: constituídas
pelo montante considerado suficiente para cobrir as eventuais perdas, sendo revisada periodicamente com base
na opinião de nossos assessores jurídicos. p) Apuração de resultado: as despesas e receitas em geral são
registradas pelo regime de competência. As receitas provenientes de doações e contribuições de terceiros são
registradas por ocasião de seu recebimento, tendo em vista não haver razoável segurança de sua realização.
q) Demonstração do Fluxo de caixa: A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com
a Resolução do CFC nº 1.296/10, que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, também de
acordo com a Resolução 1.152/2009, que aprovou a NBC TG 13. r) Prestação de serviços educacionais: A receita
é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos futuros serão gerados para a Asso-
ciação e quando possa ser mensurada de forma confiável. As receitas com contribuições dos alunos (mensa-
lidades) são apuradas em conformidade com o regime de competência dos exercícios levando-se em conside-
ração os períodos de referência. Além de outras prestações de serviço de ensino. s) Atividade educacional:
concessão de bolsas integrais e parciais – Nas unidades educativas foram concedidas bolsas de estudo, cum-
prindo-se as exigências da Lei 12.101/09, e do Decreto nº 8.242/2014, além da  portaria normativa do MEC de
nº 15/2017, em tudo que se aplica às escolas mantidas pela instituição. t) Atividade socioassistencial: As des-
pesas com a atividade socioassistencial foram efetuadas nos centros da ABASE que prestam serviços de forma
inteiramente gratuita, respeitando os níveis de complexidade do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
u) Gratuidades: são contabilizados em contas de resultado ao longo de todo o exercício. As gratuidades são
demonstradas no grupo de contas devedoras de despesas, intituladas “Gratuidades - Educação e Gratuidades
- Assistência Social”, porém, para efeito demonstrativo, estes valores são revertidos dentro do próprio exercício
no grupo de contas credoras do resultado com o título de “ (-) Gratuidades – Educação/Assist. Social” e, seu efeito
no resultado do exercício é nulo. v) Isenção usufruída: a entidade é imune da contribuição empresarial devida ao
INSS sobre a folha de pagamento e sobre serviços tomados de autônomos, as respectivas contribuições dos
valores que seriam devidos são registradas em conta de despesa, porém, para efeito demonstrativo, estes
valores são revertidos dentro do próprio exercício no grupo de contas credoras do resultado com o título de “INSS
Cota Patronal” e, seu efeito no resultado do exercício é nulo.
6. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição                 2017                 2016
Caixa e Equivalentes  20.689.723,86  18.273.023,65

Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição                 2017                 2016
Caixa 22.000,00 25.802,02
Bancos conta movimento 31.197,20 41.989,52
Aplicações Financeiras  20.636.526,66  18.205.232,11
Total 20.689.723,86 18.273.023,65
As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um montante
conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 7. Clientes: Os saldos a
receber estão substancialmente representados por mensalidades escolares
Descrição                 2017                 2016
Mensalidades a Receber 1.121.673,16 1.008.863,55
Mensalidades a Receber Inadimplência 3.164.066,38 2.621.312,30
(-) Prov. P/ Créditos de Incobráveis (3.036.285,92) (2.460.356,40)
Total 1.249.453,62 1.169.819,45
8. Perda por redução ao valor recuperável de recebíveis – Estimativa de Créditos de Liquidação Duvi-
dosa: Constituída em montante considerado suficiente para cobrir perdas prováveis na realização dos créditos
a receber, considerando dados históricos e a posição das mensalidades escolares vencidas (Nota nº 7). Os
critérios utilizados para o cálculo dessa estimativa levam em consideração o percentual de recebimentos
ocorridos nos períodos e com base em experiências de períodos anteriores, conforme descritas nos percentuais
abaixo. A administração revisa anualmente essa estimativa com base na recuperabilidade de seus créditos.
Descrição                 2017                 2016
Saldo Anterior (2.460.356,40) (1.647.508,20)
Novas Constituições    (575.929,52)    (812.848,20)
Saldo Final (3.036.285,92) (2.460.356,40)
Faixas de Vencimento Percentual %
Vencidos até 360 dias 30
Vencidos entre 361 e 720 dias 50
Vencidos entre 721 e 1080 dias 70
Vencidos Acima de 1080 dias 100
9. Adiantamentos
Descrição                 2017                 2016
Adiantamento a Funcionários 13.022,40 21.035,42
Adiantamento de Férias 94.941,72 98.067,51
Adiantamento a Fornecedores 18.818,66 8.090,48
Adiantamentos Diversos           2.459,78           2.000,00
Total 129.242,56 129.193,41
10. Despesas Antecipadas: As despesas antecipadas são compostas por Seguros como segue abaixo:
Descrição                 2017                 2016
Seguro Respons. Civil 2.809,14 1.833,52
Seguro Veículos 7.241,64 6.352,26
Seguro Imóvel           5.439,64           3.279,55
Total 15.490,42 11.465,33
11. Realizável a Longo Prazo: Em 31 de dezembro os depósitos judiciais sobre as ações movidas pela entidade
e outras contas a receber com expectativa de realização superior a um ano, são classificadas no realizável a
longo prazo, da seguinte forma:
Descrição                 2017                 2016
Contas a Receber (11a - 11b) 3.164.867,66 3.657.120,25
Depósito Judicial - Pis 784.770,78 682.314,01
Depósito Judicial - PM Marília 31.099,98 31.099,98
Depósito Judicial - Caução 42.932,80 42.932,80
Depósito Judicial - RF - DEBCAD´S       966.343,79       966.343,79
Total 4.990.015,01 5.379.810,83
Descrição                 2017
Valor a Receber Venda de Bens Patrimoniais Ativ. Tecnologia (11.a)* 1.115.120,25
Valor a Receber Venda de Imóvel (2016) (11.b)    2.649.747,41
Total 3.764.867,66
a. Contas a Receber – Longo Prazo - Créditos a receber referente a venda de Bens Patrimoniais:
Com o objetivo de segregar as atividades da ABASE, se restringindo a educação e assistência social,
em 2013 a diretoria resolveu desvincular as atividades de uma filial cujo objeto era atuação na área de
tecnologia da informação: Serviços de Internet. As formalizações dos contratos de venda de bens
patrimoniais foram efetuadas primeiramente na data de 1º de setembro de 2013. Os valores foram
determinados pela empresa AXIS Instituto – Desenvolvimento de Organizações. Na data de 22 de de-
zembro de 2015, as partes resolveram aditar o contrato referente ao recebimento da venda de bens. E
as especificações para continuação dos pagamentos, que ficaram assim dispostos para conclusão de
pagamento futuro:

Posição - Valores a Receber - Venda de Bens Patrimoniais
Valor Original a Receber 1.589.737,20
Valor Recebido 2015 a 2016 474.616,95
Valor a Receber Futuramente 1.115.120,25
b. Contas a Receber – Longo Prazo - Créditos a receber referente a Venda de Imóvel: Valor a receber
futuramente referente a venda de imóvel realizada em 2016, na Cidade de Lins no Estado de São Paulo
Descrição                 2017
Receber Venda de Imóvel    2.649.747,41
Total 2.649.747,41

11 - B - Venda 11 - A Venda de
Descrição         de Imóvel  Bens Patrimoniais                 2017
Curto Prazo 600.000,00 - 600.000,00
Longo Prazo*      2.049.747,41               1.115.120,25    3.164.867,66
Total 2.649.747,41 1.115.120,25 3.764.867,66
12. Propriedades para Investimento: Referem-se a terrenos e edificações transferidos da rubrica de
imobilizado para propriedades para investimentos, conforme demonstrado na nota explicativa nº 12 e 13, os
quais foram disponibilizados para auferir rendimento de aluguel. A Entidade aplicou o pronunciamento téc-
nico CPC 27 – Ativo Imobilizado até a data da alteração do uso e, após os terrenos e edificações se tornarem
propriedades para investimentos conforme orientações do pronunciamento técnico CPC 28 - Propriedades
para Investimentos.

Investimento 2017                 2016
Depreciação Imobilizado Imobilizado

Descrição    Taxa            Custo    Acumulada         Líquido          Líquido
Edificação 4% 29.180.232,05 (5.130.742,12) 24.049.489,93 -
Terrenos 6.552.588,51 - 6.552.588,51 -
Total 35.732.820,56 (5.130.742,12) 30.602.078,44 -
Investimento                2016 2017
Descrição Taxa              Saldo          Adições            Baixas              Saldo
Edificação 4% - 29.180.232,05 - 29.180.232,05
Terrenos 0 - 6.552.588,51 - 6.552.588,51
Total - 35.732.820,56 - 35.732.820,56
13. Imobilizado: O Imobilizado de uso está registrado pelo custo de aquisição ou de reavaliação deduzido da
depreciação acumulada:
Imobilizado 2017                 2016

Depreciação Imobilizado Imobilizado
Descrição    Taxa            Custo    Acumulada         Líquido          Líquido
Edificação 4% 31.642.521,40 (5.593.635,76) 26.048.885,64 51.459.658,36
Terrenos 0 10.232.550,30 - 10.232.550,30 16.825.138,81
Móveis 10% 1.136.956,95 (482.610,71) 654.346,24 571.731,73
Veículos 20% 741.462,14 (563.715,80) 177.746,34 197.498,29
Maq. e Equipamentos 10% 1.297.004,89 (801.555,44) 495.449,45 573.311,40
Biblioteca 10% 72.244,82 (72.244,82) - -
Ferramentas e Utensílios 10% 53.295,00 (27.835,48) 25.459,52 27.250,80
Computadores/Informatica 20% 891.309,42 (411.496,20) 479.813,22 525.742,84
Instalações 10% 85.881,44 (77.873,24) 8.008,20 12.490,82
Benfeitorias em Andamento 0 1.083.072,39 - 1.083.072,39 641.776,27
Total 47.236.298,75 (8.030.967,45) 39.205.331,30 70.834.599,32
Imobilizado                2016 2017
Descrição Taxa              Saldo          Adições            Baixas              Saldo
Edificação 4% 60.782.753,45 - (29.180.232,05) 31.602.521,40
Terrenos 0 16.825.138,81 - (6.552.588,51) 10.272.550,30
Móveis 10% 959.025,35 177.931,60 - 1.136.956,95
Veículos 20% 746.477,97 59.000,00 (64.015,83) 741.462,14
Maq. e Equipamentos 10% 1.188.023,36 108.981,53 - 1.297.004,89
Biblioteca 10% 72.244,82 - - 72.244,82
Ferramentas e Utensílios 10% 53.295,00 - - 53.295,00
Computadores/Informatica 20% 816.703,93 74.605,49 - 891.309,42
Instalações 10% 85.881,44 - - 85.881,44
Benfeitorias em Andamento 0 641.950,97 441.121,42 - 1.083.072,39
Total  82.171.495,10 861.640,04 (35.796.836,39) 47.236.298,75
14. Intangível: Abrange ativos incorpóreos registrados separadamente são mensurados no reconhecimento
inicial a custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada são classificados conforme
pronunciamento CPC 04, aprovado pelas NBC T.19.8, Resolução CFC n.º1.139/08, e NBC T.19.8 – IT 1 –
Resolução CFC n.º 1.140/08.
Intangível 2017                 2016

Depreciação Imobilizado Imobilizado
Descrição    Taxa            Custo    Acumulada         Líquido          Líquido
Marcas e Patentes  27.398,75 - 27.398,75 27.398,75
Software 20% 170.149,96 (167.613,91) 2.536,05 2.536,05
Poços Artesianos 4% 86.750,65 (80.403,99) 6.346,66 15.021,22
Total  284.299,36 (248.017,90) 36.281,46 44.956,02
Intangível                2016 2017
Descrição Taxa              Saldo          Adições            Baixas              Saldo
Marcas e Patentes  27.398,75 - - 27.398,75
Software 20% 170.149,96 - - 170.149,96
Poços Artesianos 4% 86.750,65 - - 86.750,65
Total  284.299,36 - - 284.299,36
15. Obrigações trabalhistas e sociais
Descrição                 2017                 2016
Salários a Pagar 476.271,08 444.501,10
Rescisões a Pagar 33.231,79 -
Pensão Alimentícia a Pagar           5.326,60           3.929,55
Total 514.829,47 448.430,65
16. Obrigações Fiscais e Tributárias
Descrição                 2017                 2016
IRRF s/ Folha a Recolher 108.655,06 92.693,95
IRRF Terceiros a Recolher 1.316,15 1.221,96
INSS s/ Folha a Recolher 56.165,26 57.384,90
INSS Terceiros a Recolher 2.888,51 4.664,80
FGTS a Recolher 89.924,50 83.529,54
Contrib. Sindical a Recolher 64,50 -
CSLL           3.178,34           3.572,07
Total 262.192,32 243.067,22
17. Anuidades antecipadas: As mensalidades para o ano letivo subsequente são recebidas de maneira ante-
cipada ou no encerramento do exercício. Em decorrência desse tratamento, esses valores são reconhecidos
como anuidades antecipadas no passivo circulante e serão reconhecidos no resultado do exercício de acordo
com o regime de competência, nos meses em que ocorrer a prestação dos serviços. Nesta rubrica, são regis-
trados os valores dos planos de pagamento do curso em prazo inferior à sua duração, somados às antecipações
de mensalidades para cursos que se iniciam no ano seguinte, daqueles alunos que escolheram pagar o curso
em tempo inferior ao de sua duração. 18. Provisão para contingências: A Entidade possui contingências de
natureza trabalhista e cível, tendo sido constituída provisão contábil em relação às demandas cuja possibilidade
de perda foi classificada como provável.
Descrição                 2017                 2016
Cíveis - 2.171,90
Trabalhista         60.000,00         16.000,00
Curto Prazo 60.000,00 18.171,90
Descrição                 2017                 2016
Trabalhista 356.239,13 1.078.155,44
Cíveis 2.171,90 2.171,90
Fiscais  17.992.845,91  17.890.128,34
Longo Prazo 18.351.256,94 18.970.455,68
Natureza Valor da Causa          Possível          Provável
Trabalhista 617.799,38 261.560,25 356.239,13
Cíveis 971.952,05 910.504,22 2.171,90
Fiscais     39.915.200,14  39.204.967,22           2.016,05
Total 41.504.951,57 40.377.031,69 360.427,08
19. Outras Contas a Pagar
Descrição                 2017                 2016
Provisões Férias e FGTS 273.135,15 240.672,43
Processos Cíveis a Pagar 104.400,00 104.400,00
Outras           3.365,11         10.583,97
Total 380.900,26 355.656,40
20. Patrimônio Líquido: Compreende o Patrimônio Líquido inicial acrescido dos resultados apura-
dos em exercícios anteriores desde sua fundação. Em 31 de dezembro de 2017, o Patrimônio Líquido
da Entidade é igual a R$ 75.833.660,58. Em 2016 o valor apresentado foi de R$ 74.090.038,10. O
Superávit do período, será incorporado ao Patrimônio social, conforme exigência da Resolução de
número 1.409, do Conselho Federal de Contabilidade. 21. Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com seu Estatuto Social, demonstra-
dos pelas despesas (custeio) e investimentos patrimoniais. 22. Receitas e Despesas: As receitas e
despesas da entidade são registradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles, notas
fiscais, contratos, avisos bancários, recibos e outros, em conformidade com as exigências legais e
fiscais. 23. Receita de Anuidades Escolares: Em atendimento a Resolução do CFC nº 1.187/09 que
aprova a NBC TG 30, as receitas (fontes de recursos) da Entidades oriundas das atividades de
prestação de serviços educacionais, são mensuradas pelo valor da vaga da contraprestação recebida
ou a receber, baseada na Planilha de Custo Educacional (Lei No. 9.870/99) e formalizada pelo contrato
de prestação de serviços educacionais. 24. Subvenções: Os Recursos de Subvenções refere-se a
repasse de recursos governamentais e não governamentais, que são aplicados em projetos sociais,
decorrentes substancialmente dos seguintes convênios:

Subvenções
Público - Prefeituras Municipais
Convênio PM - Campanha 353.368,09
Convênio PM - Paraguaçu 650.000,00
Convênio PM - P. Grossa 416.000,00
Total - Subvenções Prefeituras 1.419.368,09
Convênios Empresas
Banco do Brasil - Campanha 20.741,83
Total - Convênios         20.741,83
Total Geral Subvenções 1.440.109,92
25. Despesa com Colaboradores
Descrição                 2017                 2016
Salários e Ordenados 8.514.344,29 7.374.071,72
Férias e 13º Salário 1.796.852,85 1.316.927,71
FGTS 932.709,16 1.059.135,23
Outras Despesas C/ Pessoal       779.606,07       678.567,92
Total 12.023.512,37 10.428.702,58
26. Despesas Administrativas e Gerais
Descrição                 2017                 2016
Comunicação Utilidade e Serviço 587.477,88 571.366,67
Conservação e Reparo 1.556.244,77 2.547.248,20
Expediente e Gerais 443.940,82 503.810,09
Outras Despesas Gerais e Administrativas    1.423.362,42       971.639,06
Total 4.011.025,89 4.594.064,02
27. Gratuidades: a. As Gratuidades concedidas estão quantificadas na Demonstração do Superávit/
Déficit do Exercício sob a denominação de “Despesas c/ Educação/Assist. Social - Gratuidades”, e está
assim distribuída:
Descrição                    2017                 2016
Programas Educacionais 2.161.067,81 2.433.646,54
Bolsas Sociais - Educação Básica -100% 1.850.653,91 2.166.219,56
Bolsas Sociais - Educação Básica - 50%           136.796,50       162.768,00
Total Bolsas Sociais 1.987.450,41 2.328.987,56
Educação Social - Educação Básica           173.617,40       104.658,98
Programas Assistência Social 2.733.335,04 2.318.251,81
Assistência Social- Obras Sociais        2.733.335,04    2.318.251,81
Total 4.894.402,85 4.751.898,35
Educação 2.161.067,81
Assistência Social 2.733.335,04
Total 4.894.402,85
b. Demonstrativo do cumprimento do mínimo de bolsas integrais: Cadastro nos sistemas de
informação: Conforme determinação do artigo 40 da Lei nº 12.101/09, cumprindo-se as exigências
da do Decreto nº 8.242/2014, além da  portaria normativa do MEC de nº 15/2017,a Entidade é cadas-
trada no Ministério da Educação, pelo site no SISCEBAS (http://cebas.mec.gov.br/). Conforme previs-
to na legislação, todas as bolsas de estudos computadas como aplicação em gratuidade pela entidade
estão informadas no Censo da Educação Básica (EDUCACENSO). Caso ainda não estejam, por
questões operacionais do INEP (datas de fechamento do censo), a entidade mantem controles inter-
nos dos mesmos, para que sejam inseridos na próxima abertura do sistema INEP. Plano Nacional
de Educação: Os serviços de educação desenvolvidos pela Entidade são atividades de inserção ou
proteção nas Políticas Públicas de Educação (Plano Nacional de Educação - PNE) e a Lei de Diretri-
zes e Bases (Lei nº 9.394/96) que está inserida e como consequência, por elas, regulamentadas. Em
atendimento no artigo 13 da Lei nº 12.101/09, cumprindo-se as exigências do Decreto nº 8.242/2014,
além da  portaria normativa do MEC de nº 15/2017, para manutenção do Certificado de Entidade

Beneficente de Assistência Social (CEBAS) a Entidade cumpriu as diretrizes e metas do Plano Na-
cional de Educação vigente na forma do artigo 214 da Constituição Federal. Análise do perfil
socioeconômico: A Entidade Educacional mantém controle individual dos prontuários, com docu-
mentação e informações prestadas pelos pais ou responsáveis dos alunos, respaldando a análise
socioeconômica e a concessão das bolsas educacionais integrais e parciais. Todos os procedimentos
de concessão de bolsas são regidos por resolução/edital interno que obedecem às disposições da Lei
Federal 12.101/09 cumprindo-se as exigências do Decreto nº 8.242/2014, além da  portaria normativa
do MEC de nº 15/2017. Em atendimento ao artigo 13 da Lei 12.101/09 (com alterações Lei 12.868/13)
e Regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.242/14, além da portaria normativa do MEC de nº 15/2017,
a instituição concedeu 1 bolsa integral para cada 5 estudantes pagantes no ano de 2017, conforme
demonstração abaixo:

2017
Descrição                 Total
A) Alunos Matriculados                1.590
Descontos Comerciais 100% (14)
Filhos de Funcionários 100% (110)
(-) Bolsa de Estudos Integrais 100% - Concedidos                (261)
(=) Alunos Pagantes                1.205
B) Quantidade Bolsas Meta - relação 1 para 9 134
Quantidade Bolsas Meta - relação 1 para 5                   241
C) Total Bolsas Parciais - 50% Concedidas 16
*Conversão de Bolsas Parciais em Integrais 8
Total Bolsa de Estudos Integrais 100%                   261
Total Bolsas Integrais - Concedidas                   269
D) Quantidade Bolsas Meta - relação 1 para 5 241
Quantidade de Bolsas Concedidas Integrais                   269
Saldo de Bolsas Integrais - 1/5 28

c. Segregação do Balanço por área de atuação da entidade – Educação e Assistência Social. A ABASE
desenvolve atividades na área de Educação e também atividades de assistência social, em atendimento a Lei
12.101/09 - Artigo 29º, e alterada pela Lei 12.868/13 o qual ressaltamos o artigo 16º parágrafo Único e Decreto
8242/14, além da portaria normativa do MEC de nº 15/2017 demonstra adiante seu balanço segregado por área
de atuação:

Balanço Patrimonial - Segregado por Atividade
31 de Dezembro de 2017 - (Em Reais 1)

Ativo Assistência
Ativo Circulante         Educação              Social
Caixas e Equivalentes S/ Restrição 20.538.481,72 47.641,77
Caixas e Equivalentes C/ Restrição - 103.600,37
Clientes 1.249.453,62 -
Adiantamentos 108.081,53 21.161,03
Créditos a Receber 600.000,00 -
Despesas antecipadas 15.490,42 -
Total do Ativo Circulante 22.511.507,29 172.403,17
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 4.990.015,01 -
Investimento 30.602.078,44 -
Imobilizado (-) Deprec. Acumulada 30.356.339,17 8.848.992,13
Intangível (-) Amortização Acumulada 31.549,57 4.731,89
Total do Ativo Não Circulante    65.979.982,19    8.853.724,02
Total do Ativo 88.491.489,48 9.026.127,19
Passivo e Patrimônio Líquido Assistência
Passivo Circulante         Educação              Social
Fornecedores 471.564,09 -
Obrigações trabalhistas e sociais 501.209,04 13.620,43
Obrigações fiscais e tributárias 244.615,31 17.577,01
Anuidades antecipadas 1.608.413,01 -
Provisão contingências Curto Prazo 60.000,00 -
Outras contas a pagar 334.642,63 46.257,63
Total do Passivo Circulante 3.220.444,08 77.455,07
Passivo Não Circulante
Provisão para contingências 18.351.256,94 -
Obrigações de Longo Prazo 34.800,00 -
Total do Passivo Não Circulante 18.386.056,94 -
Patrimônio Líquido
Patrimônio social 63.676.780,01 10.413.258,09
Superávit / (Déficit) do acumulado 3.208.208,45 (1.464.585,97)
Total do Patrimônio Líquido 66.884.988,46 8.948.672,12
Total do Passivo 88.491.489,48 9.026.127,19

Demonstração do Resultado - Segregada por Atividade
Findo em 31 de Dezembro de 2017 - (Em Reais)

Operações Continuadas
Receitaa Operacional Bruta Assistência
Receitas de Educação         Educação              Social
Anuidades Escolares sem Gratuidades 23.197.605,65 -
Anuidades Escolares com Gratuidades 2.752.217,84 -
Outras Receitas Educacionais 5.604.615,50 -
Receitas Anuidades Exercícios Anteriores - -
(-) Gratuidades Bolsas de Estudo - Parciais (136.796,50) -
(-) Gratuidades Bolsas de Estudo - Integrais (2.615.421,34) -
(-) Bolsas de Estudo Convenção Coletiva (1.784.654,00) -
(-) Descontos Comerciais (7.822.316,97) -
Sub-total das Receitas de Educação 19.195.250,18 -
Outras Receitas
Receitas com Alugueis 2.165.857,64 124.069,71
Receita com Subvenções - 1.440.109,92
Receita com Trabalho Voluntário 688.894,70 314.091,44
Outras 181.941,63 54.080,77
Total das Receitas 22.231.944,15 1.932.351,84
Custos e Despesas
Despesas c/ colaboradores (10.483.937,28) (1.539.575,09)
Despesas c/ serviços prestados (1.067.670,59) (92.366,02)
Despesas impostos e contribuições (85.544,08) (25.167,11)
Despesas administrativas e gerais (3.538.468,99) (472.556,90)
Despesas c/ material de consumo (3.102.074,26) (745.688,34)
Despesas de depreciação / amortização (1.693.050,10) (204.454,08)
Despesas c/ Educação/Assist. Social - Gratuidades (2.161.067,81) (2.733.335,04)
(-) Despesas c/ Educação/Assist. Social - Gratuidades 2.161.067,81 2.733.335,04
Despesas com Contribuições previdenciárias (2.515.565,31) (363.923,03)
(-) Isenção de Contribuições previdenciárias 2.515.565,31 363.923,03
Despesa com Trabalho Voluntário (688.894,70) (314.091,44)
Outras despesas (143.321,01) -
Total dos Custos e Despesas (20.802.961,01) (3.393.898,98)
Superávit / (Déficit) Antes das Receitas/Despesas Financeiras 1.428.983,14 (1.461.547,14)
Receitas/Despesas Financeiras
Receitas financeiras 1.822.622,00 12.767,24
Despesas financeiras (43.396,69) (15.806,07)
Total Líquido das Receitas/Despesas Financeiras      1.779.225,31        (3.038,83)
Superávit / (Déficit) do Exercício 3.208.208,45 (1.464.585,97)
Público da Assistência Social: Determinado pela Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009 que dispõe
sobre as condições que vinculam a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS e Portarias do MDS/CNAS. Os serviços prestados, projetos e benefícios na área
de Assistência Social foram executados de forma continuada e planejada sem qualquer discri-
minação e inteiramente gratuita.

Demonstração do Valor Adicionado
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em Reais 1)

                                                         31 de Dezembro
                                2017                                 2016

Descrição  (Em Reais 1)        %  (Em Reais 1)        %
1 - Receitas 29.058.698,84 28.124.417,05
1.1) Receitas de Educação 19.195.250,18 17.079.003,98
1.2) Receita com Subvenções 1.440.109,92 1.193.889,94
1.3) Receita com Alugueis 2.289.927,35 2.135.560,73
1.4) Gratuidades Educação e Assistência Social 4.894.402,85 4.751.898,35
1.5) Receitas com Trabalho Voluntário 1.002.986,14 1.250.407,34
1.6) Outras Receitas 236.022,40 1.713.656,71
2 - Insumos Adquiridos de Terceiros 10.021.811,24 13.424.745,46
2.1) Custos, Materiais, Energia,
  Serviços de Terceiros e Outros 10.021.811,24 13.424.745,46
3 – Valor Adicionado Bruto (1-2) 19.036.887,60 14.699.671,59
4 – Retenções (2.040.825,19) (1.195.356,35)
4.1) Depreciação, amortização e exaustão (1.897.504,18) (1.849.290,50)
4.2) Devedores e Duvidosos (575.929,52) (55.290,65)
4.3) Contingências 432.608,51 709.224,80
5 – Va Líquido Produzido pela Entidade (3-4) 16.996.062,41 13.504.315,24
6 – Va Recebido em Transferência 1.835.389,24 2.402.285,21
6.1) Receitas financeiras 1.835.389,24 2.402.285,21
7 – Va Total a Distribuir (5+6) 18.831.451,65 100% 15.906.600,45 100%
8 – Distribuição do Valor Adicionado
8.1) Pessoal e encargos 12.023.512,37 64% 10.428.702,58 66%
8.2) Impostos, taxas e contribuições 110.711,19 1% 91.562,99 0,6%
8.3) Juros, demais despesas financeiras 59.202,76 0,31% 41.187,83 0,26%
8.4) Gratuidades Educação e Assistência Social 4.894.402,85 26% 4.751.898,35 30%
8.5) superávit / (déficit) do exercício 1.743.622,48 9% 593.248,70 4%
8 - Total Va Distribuido (igual ao item 7) 18.831.451,65 100% 15.906.600,45 100%
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

À Diretoria da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional. São Paulo - SP. Opinião:
Examinamos as demonstrações contábeis da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educa-
cional, 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, 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 ABASE – Aliança Brasileira de Assistência
Social e Educacional em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à ABASE
– Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos: Demonstração do valor adicionado: A demonstração do valor adicionado (DVA) referen-
te ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaborada sob a responsabilidade da administração da ABASE
– Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional e apresentada como informação suplementar para
fins de IFRS foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demons-
trações contábeis da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional. Para a formação de
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, a demonstração do
valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis,
a não ser que a administração pretenda liquidar a ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e
Educacional, ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela administração da ABASE – Aliança Brasileira de Assistência
Social e Educacional são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contá-
beis: 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 e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo, com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 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,

Juvânio Gonçalves Costa
Presidente

Paulo Henrique Pombo Canosa
Contador - CRC 1 SP 264.091/O-4

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 ABASE –
Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional. • 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
companhia. 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 ABASE
– Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional, a não mais se manter em continuidade opera-
cional. • 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 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.

São Paulo, 18 de abril de 2017.

COKINOS & ASSOCIADOS
Auditores Independentes S/S Olivier Yon Legrand
CRC-2SP 15.753/O-0 CRC 1SP273560/0-4

O CAEF - Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais da ABASE - Aliança Brasileira de Assis-
tência Social e Educacional, havendo procedido ao exame ao Relatório de Atividades e do Balanço
Patrimonial, da Demonstração de Superávit do Exercício, da Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido, da Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e das Notas Expli-
cativas às Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de
2017, com fundamento nos exames efetuados o CAEF, no cumprimento de suas funções que lhe são
atribuídas pelo artigo 88 de seu Estatuto Social, é do parecer favorável que sejam aprovadas as referidas
Demonstrações Contábeis.

Bauru, 03 de Março de 2018.
Luis Eduardo de Oliveira - C.A.E.F
Ricardo Riberio Calori - C.A.E.F
Cláudio Luis Ferreira - C.A.E.F

ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - ABASE - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL - CNPJ. 62.207.634/0001-77
...continuação

28. Projetos - Educação/Assistência Social
Projetos - Educação

Projetos Nº Recurso Nº Recurso
Projeto Cidade Descrição do Objetivo do Projeto Apoio Atend. Aplicado Bolsas Aplicado
Colégio Marilia O ensino ministrado pelo Colégio Cristo 50%-
Cristo - SP Rei convergiu para os fins mais amplos 16
Rei da Educação Nacional, expressos na Lei

Federal nº 9.394/96, de 20 de dezembro Auxílio
de 1996 para, de forma articulada, material 25 49.852,00 586.525,50
oferecendo ao/a aluno/a uma educação didático 100%-
equilibrada, visando: I - a sua formação 25
de modo a desenvolver seus valores,
competências e habilidades básicas
necessárias à integração de seu projeto
ao projeto da sociedade em que se situa;
II - a sua preparação e orientação à
integração ao mundo em que vive, que
garantindo seu aprimoramento e
permitindo acompanhar as mudanças
que ocorreram no nosso tempo

Escola Marilia O ensino ministrado pela Escola Irmão
Irmão - SP Policarpo convergiu para os fins mais
Poli- amplos da Educação Nacional, expressos
carpo na Lei Federal nº 9.394/96, de 20 de Auxílio

dezembro de 1996 para, de forma material 236
articulada, oferecendo ao/a estudante didático
uma educação equilibrada, visando:
I - a sua formação de modo a desenvolver
seus valores, competências e habilidades 123.765,40 100% 1.400.924,91
básicas necessárias à integração de seu -236
projeto ao projeto da sociedade em que se Auxílio 236
situa;II - a sua preparação e orientação à Uniforme
integração ao mundo em que vive, que
garanta seu aprimoramento e permita
acompanhar as mudanças que ocorrem
no nosso tempo;III - ao desenvolvimento
das competências para continuar
aprendendo de forma autônoma e crítica,
em níveis mais complexos de estudos.

Total Aplicado em Projetos de Educação 261 173.617,40 277 1.987.450,41

Total Aplicado em Projetos de Educação 2.161.067,81

Projetos - Assistência Social
Nº Gratu- Recurso

Projeto Cidade Descrição do Objetivo do Projeto Atend. idade Aplicado
Pronoama Campanha Este projeto atendeu crianças e adolescentes
 - Projeto -MG de famílias em situação de risco, de ambos os
Novo sexos, buscando espaço para que eles
Amanhã desenvolvessem suas potencialidades no

resgate da dignidade humana frente à
sociedade em que convivem. Acolher e
orientar crianças e adolescentes em situação
de risco, motivando-os e incluindo-as na
sociedade segundo cada realidade vivenciada.
Oferecer alimentação básica e reforçada para
que as crianças e adolescentes que frequentam
o projeto possam retornar para suas casas bem
alimentadas, felizes, bem como, para poderem
frequentar a escola com maior motivação e
disposição, reduzindo assim a evasão escolar. 200 100% 622.316,79

Centro Paraguaçu O Centro Social Juvenato é uma entidade de
Social -MG proteção social básica que oferece o serviço
Juvenato de convivência e fortalecimento de vínculos, para

crianças e adolescentes de 6 a 15 anos
proporcionando as mesmas um espaço que
resguarde seu direito e dignidade, por meio do
contra turno escolar, com atividades lúdicas,
culturais, educativas, esportivas, recreativas,
artesanais, musicais diariamente através de
oficinas que buscam o desenvolvimento da
expressão, motricidade, socialização, interação,
aprendizagem e sociabilidade. Baseado no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e
normativas do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CONANDA). 185 100% 1.164.858,92

Centro Ponta A Casa do Piá ofereceu o serviço de convivência
Social Grossa e fortalecimento de vínculos, para crianças e
Casa -PR adolescentes de 6 a 15 anos proporcionando as
do Piá crianças e adolescentes um espaço de

convivência, formação para a participação e
cidadania, desenvolvimento do protagonismo e
da autonomia das crianças e adolescentes, a
partir dos interesses, demandas e
potencialidades dessa faixa etária. 160 100% 946.156,33

Total Aplicado em Projetos de Assistência Social 545 100% 2.733.335,04

Parecer do CAEF (Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais) Exercício 2017

29. Isenção usufruída: Adiante, é apresentada a composição dos valores. A forma de contabilização está
descrita na nota 5-v.
Descrição                  2017
Inss Cota Patronal - GILRAT - Terceiros     2.879.488,34
Total 2.879.488,34
30. Voluntários: Atendendo à norma contábil “ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela
Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade”, a entidade estimou e registrou os valores corres-
pondentes ao voluntariado ofertado pelos Irmãos do Sagrado Coração.
Descrição                  2017
Receita/Despesas com Voluntariado     1.002.986,14
Total 1.002.986,14
Esses valores são contabilizados no resultado da entidade e, como são mera demonstração, foram lançados em
conta de despesa em contrapartida a uma conta de receitas, não produzindo efeitos finais. 31. Imunidade
Tributária: A ABASE – Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional é imune a incidência de
impostos por força do art. 150. Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e Artigo 195, parágrafo 7 da Constituição
Federal de 5 de Outubro de 1988. A entidade é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto
no artigo 9º do CTN e por isso imune, usufrui das seguintes características: • A Instituição é regida pela Cons-
tituição Federal; • A Imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional; • Não há fato
gerador (nascimento da obrigação tributária); • Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo. 32.
Cobertura de Seguros: A Entidade mantém cobertura de seguros para os seus bens móveis e imóveis, em
montantes julgados suficientes para cobrir eventuais sinistros

São Paulo, 31 de Dezembro de 2017.

As fi ntechs e o 
futuro do mercado 
fi nanceiro no Brasil

As fi ntechs surgiram 

para mudar a 

administração de suas 

fi nanças 

Lá pelo fi m da década de 80, 
o Brasil passava por um 
período de alta na infl ação 

e a população vivia à mercê de 
inúmeros planos econômicos 
que deixavam muita gente sem 
dormir. Mas, como diz o ditado 
“depois de toda a tormenta vem 
a bonança”, a chegada do Plano 
Real trouxe alívio e as pessoas 
conseguiram ter de volta o di-
reito de ir às compras sem peso 
na consciência.

No entanto, alguns anos 
depois, veio a temida crise fi -
nanceira iniciada em 2008 e que 
atingiu boa parte dos países em 
todo o mundo, inclusive o Brasil. 
A recessão dava as caras nova-
mente e as altas taxas de juros, 
assim como os preços altos, 
voltaram a assombrar o bolso de 
muita gente. Foi a partir desse 
acontecimento que uma palavra 
começou a se tornar conhecida 
do grande público: fi ntechs.

Para quem ainda não está 
familiriarizado, o termo vem da 
junção das palavras de origem 
inglesa fi nancial (fi nanceiro) e 
technology (tecnologia). Esse 
é o nome usado para descrever 
empresas que prestam serviços 
fi nanceiros e têm a tecnologia 
como o seu grande diferencial. 
A maioria, inclusive, tem o aten-
dimento totalmente digital, seja 
via computador ou smartphone, 
sem nenhum entrave e com 
bastante agilidade.

No Brasil, as fi ntechs surgi-
ram, em particular, como uma 
opção para quem não desejava 
pagar as altas taxas cobradas 
pelos bancos e procurava ter 
novamente acesso ao crédito, 
como também para quem não 
queria enfrentar a burocracia 
comum em grande parte das 
instituições fi nanceiras.

Diferentemente do que grande 
parte da população está acostu-
mada a ver nos bancos tradicio-
nais, (os intermináveis proces-
sos burocráticos), as fi ntechs 
trazem a inovação como alma do 
negócios e mais: surgiram para 
mudar não só a maneira como 
as pessoas passaram a perceber 
mais atentamente a adminis-
tração de suas fi nanças, como 
também quebraram o paradigma 
de serviços que, até então, eram 
exclusivamente rotinas do dia a 
dia bancário.

Se anos atrás era normal ver os 
bancos com fi las intermináveis, 
hoje, é só dar alguns cliques no 
próprio aparelho celular para 
ter acesso a cartões de crédito, 
contas bancárias, pagamento de 
boletos, depósitos, aumento de 
limite e até mesmo ter acesso a 

transferências e investimentos.
No entanto, para quem acha 

que o boom das fi ntechs já pas-
sou, um levantamento divulgado 
em novembro de 2017 pelo 
Radar FintechLab, hub para 
conexão e fomento do ecoss-
istema de fi ntechs aqui no país, 
o número de empresas atuando 
nesse segmento no Brasil passou 
de 244 para 332, um crescimento 
de 36%.

Já outro estudo também re-
alizado pelo FintechLab apon-
ta que as principais áreas de 
atuação das fi ntechs brasileiras 
são meios de pagamento (32%) 
e gestão fi nanceira (18%). E a 
perspectiva de crescimento e 
de volume de negócios também 
chama, e muito, a atenção. 
Segundo estimativas do ban-
co norte-americano Goldman 
Sachs, nos próximos dez anos, 
as empresas de tecnologia fi -
nanceira no Brasil devem gerar 
uma receita próxima de US$ 24 
bilhões.

É indiscutível que as soluções 
trazidas pelas fi ntechs facili-
taram (e facilitam) a vida fi nan-
ceira dos brasileiros. E o impacto 
desse modelo de administração 
fi nanceira continuará crescendo 
nos próximos anos. O foco de-
verá continuar na experiência 
oferecida ao usuário (afinal, 
as fi ntechs estão atreladas à 
facilidade, logo, o atendimento 
precisa estar sempre alinhado, 
personalizado e prestando 
informações acessíveis e trans-
parentes).

Sem contar o número de em-
pregos gerados por empresas 
desse segmento. E a busca por 
profi ssionais capacitados (seja 
da área de TI, fi nanças, comu-
nicação, RH e administração, 
entre outras) deve aumentar 
ainda mais em 2018. Ou seja, 
não é porque a inovação é a sua 
característica principal que o 
atendimento será mecânico ou 
impessoal. Ele é feito e desen-
volvido por pessoas que procur-
am solucionar os problemas e 
satisfazer os clientes.

Os desafi os, assim como em 
outros setores da economia 
brasileira, ainda são muitos. 
Como se pode perceber, as fi n-
techs trouxeram e trarão não só 
inovações para o mercado, como 
também irão continuar gerando 
impacto no modo como as pes-
soas controlam as suas fi nanças.

E, nesse contexto, uma coisa 
é certa: o futuro e a economia 
digital andam lado a lado para 
fortalecer e facilitar ainda mais 
a vida fi nanceira dos brasileiros, 
bem como contribuem para a 
continuidade da inclusão digital 
de quem ainda não tem acesso 
aos serviços bancarizados.

 
(*) - É CEO do pag!

Victor Farias (*)

Ricardo Resstel (*)

Mas você já parou para pensar como líderes se tornam 
tão inspiradores a ponto de infl uenciar uma multidão a 
seguirem suas ideias? Quais seriam as práticas que os 

fazem se destacar no meio da população e que os tornam tão 
valiosos para as organizações?

São muitas as práticas e características do líder que o leva ao 
destaque. Mas cinco delas, sem dúvida, se destacam. A boa notícia 
é que qualquer pessoa que, de fato, queira se tornar um líder, 
pode aprender essas práticas e consequentemente aumentar 
substancialmente seu poder de infl uência. Vamos a elas?

1 – Líderes desafi am o processo - Líderes possuem um 
permanente descontentamento com o status quo. Não estou 
dizendo que líderes sejam pessoas “reclamonas” e que estão 
sempre insatisfeitas. Embora sejam pessoas positivas e otimis-
tas, líderes simplesmente não se aquietam e aceitam as coisas 
como estão. Eles estão sempre questionando como melhorar. 
Isso se aplica a si mesmo, as suas equipes e a cada processo que 
estejam inseridos. 

Há no coração do líder um constante questionamento de como 
tornar um processo melhor. É possível fazer mais rápido? Com 
menos custo? Com mais qualidade? Essa é uma insatisfação 
saudável que todo líder de sucesso possui como um alarme dentro 
dele, soando todos os dias e dizendo: como posso melhorar isso?

2 – Líderes inspiram uma visão compartilhada - Um erro 
comum em aspirantes a líderes é o fato de acreditarem que 
podem simplesmente chegar, declarar sua visão e achar que as 
pessoas os seguirão. A verdade é que as pessoas não respon-
dem muito bem a esse tipo de chamado. Gosto da refl exão que 
Simon Sinek fez sobre Martin Luther King, dizendo que as 250 
mil pessoas que acompanharam seu famoso discurso “Eu tenho 
um sonho...” não estavam lá por causa de King, mas estavam lá 
por causa delas mesmas. 

O que acontecia naquele momento é que a visão das pessoas 
era a mesma visão de King. Líderes convocam pessoas para juntos 
construírem uma visão que mantenha as pessoas comprometidas 
com o alvo. Quando uma pessoa participa na construção da visão, 
ela se compromete de corpo e alma.

3 – Líderes capacitam os outros a agir - O objetivo do líder 
não é formar seguidores, mas novos líderes. Para capacitar de 
forma efi caz, o líder deve investir em alguns pontos-chave. O 
primeiro deles é o relacionamento. O relacionamento tem o poder 
de abrir as pessoas para a capacitação. Permite que elas baixem a 
guarda para receberem o conteúdo que o líder deseja transmitir.

As cinco práticas de 
um líder de destaque

Sabemos que liderança é infl uência, nada mais, nada menos. 

O segundo é o respeito. Nesse ponto, não estou falando sobre 
respeitar as pessoas, o que é um pré-requisito óbvio. Mas falo 
de conquistar o respeito da equipe se baseando em sua com-
petência. Ser referência no que faz leva as pessoas a quererem 
ser capacitadas por você.

Por fi m, a atitude também se revela como essencial nesse 
processo. Devido a insegurança, algumas pessoas sabotam o 
processo de capacitação. O medo de que o aprendiz tome seu 
lugar o impede de transmitir o conhecimento necessário. Um 
paradoxo da liderança ilumina essa questão. Um líder só se torna 
indispensável no dia em que ele se torna dispensável. Portanto, 
não há espaço para insegurança na jornada do líder de sucesso.

4 – Líderes servem de modelo - Não há outra forma de 
liderança senão pelo exemplo. Talvez você pense que, embora 
se esforce muito, não vê sua equipe fazendo o mesmo. O que 
acontece é que ser o modelo ou o exemplo funciona, na verdade, 
como um pré-requisito para uma liderança efi caz. Somente dar 
o exemplo não garante sua liderança, mas sem ser um exemplo, 
não há liderança. Na época da invasão da Normandia, o exército 
americano contava com um comandante de uma companhia cujo 
nome era Sobel. 

O comandante Sobel era extremamente rígido com seus sol-
dados, mas mal conseguia passar nos testes físicos exigidos pela 
companhia dos paraquedistas. Os soldados da época discutiam 
quem “acidentalmente” acertaria Sobel primeiro quando a pri-
meira batalha viesse. Para sorte de Sobel, ele foi transferido antes 
que o primeiro confronto virasse realidade. Você não pode exigir 
mais de sua equipe do que exige de você mesmo.

5 – Líderes encorajam sonhos - A quinta prática é um 
verdadeiro desafi o. Estimular o sonho das pessoas pode, em 
algum momento, levá-las para outro lugar. Mas toda vez que o 
líder consegue alinhar os sonhos pessoais de sua equipe com seu 
sonho de líder, o resultado produzido é extraordinário. Pessoas 
que trabalham motivadas por seu sonho estão sempre dispostas a 
melhorar. Não existe restrições de horário e a famosa frase “isso 
não é minha função” simplesmente não vem à tona.

Comece hoje a praticar esses princípios e você verá um cresci-
mento signifi cativo no engajamento e comprometimento de sua 
equipe. Ao fazer isso, seu nível de infl uência aumentará, lhe 
permitindo realizar sonhos cada vez mais ousados.

(*) - É palestrante com experiência em desenvolvimento de equipes, especialista 
em liderança e membro licenciado do John Maxwell Team – a mais relevante 

equipe de formação de líderes do mundo (www.ricardoresstel.com.br).
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Antonio Carlos Lopes (*)
 

Em março de 2017, portanto, há mais de um ano, a Socie-
dade Brasileira de Clínica Médica e órgãos de Defesa do 
Consumidor, como o Instituto Brasileiro de Defesa do Con-

sumidor (Idec), alertavam a população que o Governo Federal, 
trabalhava com a estratégia de implodir a Lei 9656, de 1998. A 
dita Lei garante os direitos dos pacientes de planos de saúde e 
normatiza o setor suplementar.

Dias atrás, o que era ajustado em silêncio nos gabinetes do 
Distrito Federal, ganhou a mídia como manchetes. Existe, de 
fato, toda uma estratégia para impingir aos cidadãos uma conta 
que não lhes cabe, arcando com franquia quando da utilização 
dos planos e seguros de saúde, para os quais, aliás, já pagam 
mensalidades exorbitantes, corrigidas sempre acima dos índices 
infl acionários.

Agora, é público que, a partir do segundo semestre do 2018, 
as empresas de assistência suplementar estarão permitidas a 
cobrar dos pacientes valor equivalente ao da mensalidade, em 
diversas situações.  Por exemplo, se você necessitar mais de qua-
tro consultas ao ano terá de desembolsar um extra, dependendo 
do plano que possui.

A franquia, como a dos automóveis, será estendida a inúmeras 
situações. O impacto que o consumidor (a parte mais vulnerável 
economicamente) sentirá em seu bolso talvez se assemelhe a 
uma batida de um carro popular com um caminhão de grande 
porte. As mulheres, só para citar rápidos fl ashes serão forçadas, 
pela legislação proposta, a tirar umas notas a mais da bolsa, caso 
precisem de mais de uma mamografi a a cada dois anos e estejam 
na faixa entre 40 e 65 anos.

Os obstáculos também estarão no caminho na hora de um teste 
de HIV e sífi lis, ou até para os cinquentenários que só poderão 
fazer um exame de glicemia a cada doze meses. Será, repito, uma 
espécie de coparticipação, em que o paciente, muitas vezes, terá 
de arcar com uma parte dos custos de procedimentos e consultas 
toda vez que utilizar seu plano de saúde.

É a morte, pior que paga! 

Não é só. Outra proposta condenável, em estudo na ANS/Mi-
nistério da Saúde, visa ressuscitar planos de saúde de cobertura 
limitada, ironicamente batizados de “populares”.

Os tratamentos de alta complexidade, mais onerosos, fi cariam 
por conta do Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que o plano 
“popular” se restringirá apenas ao atendimento básico. Excelente 
negócio para os convênios, mas um enorme retrocesso para a 
Saúde. É bom lembrar que os planos de saúde lideraram o ranking 
de reclamações recebidas pelo Idec há anos. Na mais recente 
divulgação, registravam 23,4% das queixas, superando setores 
como os de produtos (17,8%), serviços fi nanceiros (16,7%) e 
telecomunicações (15,8%).

 
Houve o tempo em que pagávamos uma mensalidade de plano 

de saúde, focando do futuro, em ter bons médicos, ótimos hospi-
tais, laboratórios de ponta e outros serviços em momentos ruins. 
Hoje, vivemos o momento ruim. É quase como ser assaltado pela 
morte e não poder reagir. Mas reagiremos.

 
(*) - É presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica.

Estimuladas pelo sol e o calor, 
as pessoas costumam intensifi car 
a preocupação com a alimentação 
durante o verão. 

Porém, mesmo que seja algo 
óbvio, é importante lembrar 
que as refeições refl etem dire-
tamente na saúde durante todo 
o ano. Então, que tal aproveitar 
a chegada do outono e do in-
verno para ter atenção com a 
alimentação nos períodos mais 
frios do ano?  Selecionei alguns 
mitos e algumas verdades que as 
pessoas propagam nessa época. 
Confi ra:

. Com a chegada do frio, é 
necessária uma maior ingestão 
de alimentos.

Verdade. Principalmente, no 
inverno, o nosso corpo gasta mais 
energia para manter a temperatu-
ra estável. Para compensar essa 
perda energética, precisamos 
consumir mais calorias.

. Nesta época, podemos reduzir 
o consumo de líquidos. Mito. A 
hidratação do corpo também é 
muito importante nos períodos 
mais frios. Manter o organismo 
hidratado é essencial para que ele 
tenha um bom funcionamento, 
principalmente no inverno, quan-
do a pele sofre agressões do vento 
e do tempo gelado. A quantidade 
de água recomendada por dia é 
de dois litros.

. As mudanças dos hábitos 
alimentares podem elevar o 
colesterol “ruim”.

Verdade. Esse aumento pode 
estar relacionado ao consumo de 
alimentos gordurosos e à diminui-
ção da prática de atividade física, 
já que no frio as pessoas tendem 
a se exercitar menos. Além disso, 
a redução da exposição ao sol 
diminui os níveis de Vitamina D, 
podendo afetar indiretamente os 
níveis de colesterol.

. Frutas, verduras e salada não 
fazem falta no frio. Mito. Com cer-
teza, o estímulo para a ingestão 
desses alimentos diminui. Porém, 
as vitaminas, fi bras e os sais 
minerais que eles proporcionam 
são importantes durante todas 
as estações.  

.   Chás e sopas podem auxiliar 
na substituição de alimentos mui-
to calóricos. Verdade. Consumir 
chás de frutas ou chás claros 
e alimentos quentes, como as 
sopas, é uma ótima alternativa. 
O calor desses líquidos e pratos 
ajuda a manter a temperatura do 
corpo. Dessa forma, é possível 
evitar, muitas vezes, o consu-
mo de calorias extras para nos 
aquecermos.

(Fonte: Patrícia P. S. Oliveira é nutri-
cionista do HSANP, centro hospitalar 

de alta complexidade localizado na 
zona norte de São Paulo).

Mitos e verdades da 
alimentação durante o frio

O superintendente de Estatís-
ticas Públicas do Instituto Brasi-
leiro de Economia da FGV (FGV 
IBRE), Aloisio Campelo Jr., afi rma 
que as eleições não são um fator 
impeditivo para o crescimento da 
economia brasileira, mas pondera 
que é um fator limitativo pelo fato 
da incerteza política. 

“Este ainda é um ano de retoma-
da do nível de atividade. Depois de 
uma recessão atipicamente longa e 
profunda, diversos setores já apre-
sentam recuperação. Mas a saída 
da crise, de fato, deve acontecer 
apenas entre o fi m de 2019 e o 
início de 2020”, ressalta. “Somente 
aí o país apresentará números que 
superem os níveis já alcançados em 
2013 ou início de 2014”.

O economista afi rma que uma 
boa notícia é o retorno gradual do 
investimento. Ele cita a indústria, 
que voltou a comprar maquinários. 
No entanto, relata que a maioria dos 
gastos se destina à “substituição de 
máquinas depreciadas e aumento 
de competividade”, explica o espe-

cialista. Aloisio chama atenção para 
o fato de que, exceto por segmentos 
específi cos, como o da Construção, 
as empresas pararam de demitir. 
Segundo ele, muitas empresas já 
falam em contratar. 

“A confi ança empresarial vem 
aumentando gradualmente. No 
caso do consumidor, ainda existe 
muita desconfi ança. Ele está endi-
vidado, a taxa de desemprego ainda 
é bastante alta e há preocupação 
com o cenário político”, lembra 
o economista. Aloisio diz que a 
economia deve crescer 3% este 
ano e que no segundo semestre 
já perceberemos uma melhora, 
mesmo que menos expressiva do 
que se desejaria.

“O setor que ainda vai passar por 
difi culdades é o da Construção, que 
permanece muito dependente do 
programa Minha Casa Minha Vida. 
O desemprego continuará a cair, 
ainda que lentamente. No ritmo 
que estamos vamos crescer, mas 
bem devagar”, resume o econo-
mista (Insight Com).

Economista da FGV IBRE 
analisa a economia

No exato momento em que este texto é lido, milhões 
de falsifi cações estão ocorrendo ao redor do mundo, 
causando danos, problemas, confusões e prejuízos para 

pessoas físicas e jurídicas. Cheques, recibos, escrituras, testa-
mentos, certidões, certifi cados, carteiras de identidade, carteiras 
profi ssionais e funcionais, crachás, cartões de visita, cartões 
de crédito ou débito, plantas, mapas, livros, notícias, vídeos, 
fi lmes, quadros e uma infi nidade de coisas sofrem adulteração, 
contrafação, falsifi cação a cada instante.

No Brasil do século passado, uma carta falsa teve desdobra-
mentos impressionantes, importantes e imprevisíveis. Aproxi-
mavam-se as eleições de 1922, na plena vigência da chamada 
“política do café com leite”, em que paulistas e mineiros se 
alternavam no governo da república. O candidato da vez era 
o mineiro Artur Bernardes. Entretanto, políticos de outros 
estados, inconformados com a situação, lançaram candidato 
Nilo Peçanha, fl uminense. Foi aí que, em outubro de 1921, o 
jornal Correio da Manhã publicou uma carta atribuída a Artur 
Bernardes, contendo injúrias contra Nilo Peçanha e os milita-
res. Posteriormente reconhecida como falsa – hoje seria “fake 
news” – ela não impediu que Bernardes se elegesse e cumprisse 
integralmente o mandato (coisa que não tem acontecido nos 
dias atuais...). Contudo, o documento falsifi cado gerou sérias 
consequências. Seus desdobramentos levaram à Revolta do 
Forte de Copacabana (Os “18 do Forte”), em 1922 e, dois anos 
depois, à Revolução Paulista de 1924. Ainda nessa esteira, 
seguiu-se, no Rio Grande do Sul, de 1925 a 1927, o movimento 
denominado “Coluna Prestes”, que percorreu 11 estados do país 
e, por fi m, deu origem à Revolução de 1930, que levou Getúlio 
Vargas ao poder!

No panorama mundial, causou sensação, em 1983, esta 
fantástica manchete estampada na capa do semanário alemão 
Stern: “Descobertos os diários de Hitler”! Os editores diziam 
ter adquirido diários inéditos do ditador nazista e prometiam 
que depois entregariam os mais de 60 volumes, escritas à mão, 
ao Arquivo Nacional da Alemanha Ocidental... Haviam pago 
milhões de marcos ao repórter Gerd Heidemann para adquirir 
as “preciosidades”. Os tais “diários” também foram comprados 
pelo noticioso britânico Sunday Times. Entretanto, PERITOS 
da Polícia Criminal da Alemanha constataram que tudo não 
passava de falsifi cação, levada a efeito por um trafi cante de 
relíquias nazistas de Stuttgart chamado Konrad Kujau.

Breves, embora, essas reminiscências demonstram quão 
importante e indispensável é a atividade do Perito Judicial 
em Grafotécnica e Documentoscopia, tanto na esfera judicial 
quanto na extrajudicial.

O que é mais interessante: para atuar nesse nobilitante 
campo profi ssional não há outra exigência além da VONTADE 
e da PREPARAÇÃO! Não há necessidade de se ter formação 
jurídica nem nível universitário, científi co, técnico ou qualquer 
outra exigência. Basta querer aprender os procedimentos que 
permitem verifi car onde foi que o falsário errou! E isso é mais 
simples do que possa parecer: considerando que “não existe 
crime perfeito” e que “todo criminoso deixa rastro”, um exame 
atento permite encontrar os vestígios presentes nos documen-
tos submetidos à ótica experiente do Perito em Grafotécnica 
e Documentoscopia!

O Instituto JBOliveira de Educação e Capacitação Profi ssional 
vem, há anos, preparando e colocando no mercado de trabalho 
– especifi camente a serviço do Poder Judiciário e da Sociedade 
– Peritos Judiciais em diversas áreas, como Perícia Veicular, 
Perícia Aeronáutica, Grafotécnica e Doumentoscopia e outras.

Completando a informação, o Instituto ministrará, no próximo 
sábado, dia 28, dois CURSOS 
EXPRESSOS de Perícia Judicial 
e Grafotécnica e Documentosco-
pia. Informações: www.instituto-
jboliveira.com.br

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, 
Professor Universitário, Advogado e 

Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 
é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

A importância 
histórica da 

Grafotécnica e 
Documentoscopia

Existe uma estratégia para impingir aos cidadãos uma conta que não lhes cabe

Por que a cantora se tornou um case 
de sucesso?

Cada vez mais me convenço que houve 
uma falha na evolução/design divino (o que 
quer que você acredite mais), em relação 
ao desenvolvimento do Músculo Extensor 
dos Dedos. Para quem não conhece, esse é 
um músculo localizado no antebraço, que 
permite que nossos dedos se estiquem. 
Tenho total convicção que viveríamos 
numa sociedade melhor se esse músculo 
fosse subdesenvolvido e tivéssemos que 
realizar um esforço quase hercúleo para 
apontar o dedo a alguém.

Quando surgiu a notícia que a Anitta 
faria um discurso em Harvard, muitos 
fi zeram uso do músculo supracitado, cri-
ticando a escolha, chacoteando, achando 
um verdadeiro absurdo a escolha de uma 
funkeira para representar o Brasil numa 
das melhores universidades do mundo. 

Não vou nem tangenciar o mérito que 
boa parte dessas pessoas não têm conteú-
do que lhes garanta sequer um convite 
para palestrar na feira de ciências do 
colégio do bairro. A questão é que parece 
tão fácil erguer o primeiro quirodáctilo, 
que muitos o fazem tão rápido que não 
deixam tempo para as sinapses cerebrais 
trabalharem. Me pergunto: quem deve ter 
raciocinado pouco nesse cenário, os cura-
dores de Harvard ou os críticos precoces 
do Facebook?

Pois bem, a cantora não foi chamada 
a Harvard por sua excelência musical, 
tampouco por ser uma representante da 
cultura brasileira. Ela foi chamada por ser 
um CASE. Sim, um dos maiores cases de 
sucesso em gestão no meio da música. 
Durante a sua palestra, Anitta demonstrou 

como decidiu demitir sua empresária 
e assumir o controle de sua carreira. 
Formada em administração, ela decidiu 
estudar o mercado da música, partindo 
da pesquisa de campo em baladas (para 
estudar o processo de decisão dos DJs na 
hora de escolher as músicas) até reuniões 
com produtores musicais. Esse processo 
a fez defi nir seu ritmo, suas letras e até 
mesmo a língua em que cantaria, visando 
atingir o maior público possível. Conclu-
são, em tempo recorde ela se tornou uma 
das 100 pessoas mais infl uentes do mundo 
segundo a revista Vogue. 

Vale lembrar que a qualidade de sua mú-
sica não é o que está em jogo aqui, mas sim 
o tamanho de seu mercado consumidor. 
Data Driven Business é o nome do jogo 
aqui. Não há dúvidas que salada é melhor 
para a saúde que hambúrguer, mas não 
vemos muitas “saladerias” abertas por aí. 
O mesmo se aplica a esse caso: se a música 
do momento fosse o Jazz, provavelmente 
Larissa de Macedo Machado se lançaria 
como Anitta Franklin.

Mas me estendo por esses parágrafos, 
não para defender a empresária Anitta ou 
a sua música, mas para ressaltar o quão 
rápidos somos em julgar e quanta preguiça 
há em se pesquisar os dados por trás de 
alguns fatos. Meu pai costumava dizer 
que “trabalhar dá sorte”. Sábio e velho 
pai, em três palavras resume tão bem a 
percepção que o mundo externo pode ter 
do sucesso de uma pessoa dedicada. De 
fato, esse comportamento é o que eu gosto 
de defi nir como Síndrome do Apostador 
de Loteria, a qual acomete a pessoa que 
vive na esperança de ganhar um prêmio, 
de conseguir sucesso e fama de maneira 
repentina, de clientes simplesmente 
aparecerem, de ter, em suma, sorte… 
Logo, essas mesmas pessoas tendem a 
interpretar qualquer conquista alheia 
como sendo um exemplo de alguém que 
conseguiu chegar à sua meta: ter sucesso 
sem se esforçar para tal.

Esse comportamento está presente 
tanto em pessoas acomodadas, quanto em 
trabalhadores ávidos, mas que gostariam 
de não ter que se esforçar tanto. E são 
essas pessoas, as que primeiro apontam o 
dedo para criticar qualquer vislumbre do 
sucesso alheio, não por inveja, mas pela 
difi culdade em raciocinar que trabalhar, 
e o mais importante, gostar de trabalhar, 
com o que lhe dá prazer é a chave para se 
dedicar além dos limites e, consequente-
mente, atingir o tão sonhado e desejado 
sucesso.

 
(Fonte: Carlos Zago é médico e especialista em 

inovação, é formado em Medicina pela Escola Pau-
lista de Medicina - Unifesp, com MBA em Gestão 
Estratégica de Negócios pela FIAP. É presidente 

da Innovster, desenvolvimento de laboratórios de 
inovação|).

Anitta e a falha na evolução

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)
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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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: DIOGO CARDOSO DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
serralheiro, nascido em São Paulo - SP, aos 04/12/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Pereira de Souza e de Maria Nelice de Souza; A 
pretendente: JANETE DOS SANTOS NOGUEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 23/11/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Nogueira e de Maria Edilene dos Santos Nogueira.

O pretendente: THIAGO SANTOS DA CRUZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 24/06/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Edson da Cruz e de Rita de Cassia Santos 
da Cruz; A pretendente: INGRID DANTAS DE JESUS, nacionalidade brasileira, soltei-
ra, assistente administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 07/04/1993, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edelson Pereira de Jesus e de Maria 
Seleide Dantas Tolentino.

O pretendente: JEAN MATEUS AMARO BORGES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar de farmácia, nascido em São Paulo - SP, aos 09/02/1997, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Borges da Silva e de 
Elizabeth Amaro Monte Leite; A pretendente: GLEYCE MILLANNY ALVES SOUZA, 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de recursos humanos, nascida em São Paulo - 
SP, aos 05/05/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose 
Gledson de Souza e de Maria Alves Souza.

O pretendente: JOSÉ AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, controlador de acesso, nascido em Distrito Fátima, município de Cicero 
Dantas - BA, aos 14/09/1980, residente e domiciliado neste distro, São Paulo - SP, fi lho 
de João Paulo dos Santos e de Maria Cícero Pereira; A pretendente: CINTIA DE FÁTI-
MA VIEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, supervisora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 11/04/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Washington José da Silva e de Marcia Aparecida Vieira.

O pretendente: ROBERTO CARLOS PALENSCHI, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em Palmitos - SC, aos 14/01/1975, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Nadir Pedro Palenschi e de Adelina Palenschi; A pretendente: 
JOSEFA ARAUJO DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida 
em Ribeira do Pombal - BA, aos 18/06/1978, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Batista do Nascimento e de Venina de Araujo.

O pretendente: YURI ARAÚJO BLASQUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, analista 
de técnologia da informação, nascido em São Paulo - SP, aos 19/04/1991, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raul Blasques e de Margarida Ieda da 
Silva Araujo Blasques; A pretendente: CAMILA NASCIMENTO SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, cirurgiã dentista, nascida em São Paulo - SP, aos 29/10/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Nascimento Silva e de 
Janete Cassia da Silva.

O pretendente: LAFAETE QUIRINO OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascida em Leme do Prado - MG, aos 05/09/1965, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Santos Oliveira de Sousa e de Romualda Quirino 
de Carvalho; A pretendente: MARIA DA CONSOLAÇÃO SILVA DOS ANJOS, nacio-
nalidade brasileira, viúva, costureira, nascida em Imbé, Município Caratinga - MG, aos 
01/01/1951, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Amantino 
Lopes da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: LEONARDO FILLARD, nacionalidade brasileiro, solteiro, empresário, 
nascido em São Paulo - SP, aos 04/04/1993, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Waldech Fillard e de Suzi Angelica Fillard; A pretendente: DIANA 
TAVARES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, gerente comercial, nascida 
em São Paulo - SP, aos 06/10/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Roberto Sebastião dos Santos e de Sonia Tavares dos Santos.

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
porteiro, nascido em Rio Formoso - PE, aos 25/06/1957, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Francisco dos Santos e de Ana Maria Silva 
dos Santos; A pretendente: LENICE VIEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
divorciada, técnica contábil, nascida em Manhuaçu - MG, aos 06/02/1975, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Manoel dos Santos e de 
Benicima da Silva Santos.

O pretendente: MARIZILTON SILVA ARAÚJO, nacionalidade brasileiro, solteiro, sal-
gadeiro, nascido em São Mamede - PB, aos 04/03/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Zacarias Raul de Araújo e de Maria Vicente da Silva 
Araújo; A pretendente: EDINEIDE DE LIMA NASARO, nacionalidade brasileira, divor-
ciada, balconista, nascida em Teixeira - PB, aos 01/02/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis Nasaro e de Djanira Bezerra de Lima.

O pretendente: JOSÉ DE SOUSA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, funileiro, 
nascido em Presidente Jânio Quadros - BA, aos 03/05/1957, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gercino José dos Santos e de Arcelina Maria de Sousa; A 
pretendente: EVA FERREIRA SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciada, auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Itaobim - MG, aos 27/05/1959, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Erasmino Ferreira Santos e de Alice Ferreira Santos.

O pretendente: KLEBERSON HENRIQUE BATISTA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, estudante, nascido em Osasco - SP, aos 18/03/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Erivan Batista da Silva e de Maria Jose da Silva; A 
pretendente: AMANDA GONÇALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, estu-
dante, nascida em São Paulo - SP, aos 25/08/1999, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sandro Gonçalves da Silva e de Benedita Rodrigues Gonçalves.

O pretendente: CHARLES NEVES SANTIAGO ,nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de produção, nascido em Belo Horizonte - MG, aos 24/10/1977, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Neves Santiago e de Maria da Gloria Ribeiro 
Alves; A pretendente: DANIELA ROSA CAMPOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
depiladora, nascida em Taboão da Serra - SP, aos 17/03/1986, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rute Campos.

O pretendente: FABIO DOS SANTOS CHAVES ,nacionalidade brasileiro, solteiro, 
chaveiro, nascido em São Paulo - SP, aos 06/02/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Chaves e de Maria Barbosa dos Santos; A 
pretendente:BRUNA CABRAL DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, coordena-
dora, nascida em São Paulo - SP, aos 10/07/1988, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valdevino Manoel da Silva e de Dulcinete Maria Cabral da Silva.

O pretendente: JOÃO BATISTA BEZERRA DE MENEZES ,nacionalidade brasileiro, 
solteiro, balconista, nascido em Macaparana - PE, aos 24/08/1982, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Bezerra de Menezes e de Aparecida 
Matias de Menezes; A pretendente: JOSINEIA DOS SANTOS , nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Ibirataia - BA, aos 23/06/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Marques dos Santos e de Iraildes Nunes dos Santos.

O pretendente: WILLIAN BARRETO MATIAS GOMES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
estoquista, nascido em Sumaré - SP, aos 23/02/1981, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Fábio Roberto Matias Gomes e de Eunice Barreto Gonçalves; 
A pretendente: LUCIENE DAYANE SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 27/10/1991, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Devaldo Bispo dos Santos e de Luciana Aparecida da Silva.

O pretendente: LUIZ ROBERTO DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, divorciado, con-
tador, nascido em São Paulo - SP, aos 07/05/1957, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz de Sousa e de Alice Monica Rosa de Sousa; A pretendente: 
SONIA REGINA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, administradora de 
recursos humanos, nascida em São Paulo - SP, aos 21/07/1961, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Hormindo de Souza e de Benedita de Souza.

O pretendente: ALAN JAMES DE RIBEIRO BENITEZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
comprador, nascido em São Paulo - SP, aos 29/07/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de James da Silva Benitez e de Zenilda Gomes Ribeiro; 
A pretendente: ALINE CRISTINA LOURENÇO DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, analista fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, aos 05/01/1988, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Batista da Silva Irmão e de Maria 
Lourenço Dias.

O pretendente: FELIPE SANTOS BEZERRA,  nacionalidade brasileiro, solteiro, jardineiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 27/07/2000, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Ronaldo Bezerra e de Sonia Santos de Santana Bezerra; 
A pretendente: LETICIA RIBEIRO DE ABREU, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em São Paulo - SP, aos 09/11/1999, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Miguel Monteiro de Abreu e de Evanilda do Nascimento Ribeiro.

O pretendente: ROBSON PORTILLO DE SENE, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 11/11/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valter Pereira de Sene e de Ana Maria Portillo Lemos; 
A pretendente: ALINE SILVA FARIAS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrativo, nascida em Rio Grande - RS, aos 07/01/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Farias e de Maria de Lourdes 
Vasconcelos da Silva.

O pretendente: ANDRE LUIZ DA SILVA LUCIANO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 15/11/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, na São Paulo - SP, fi lho de Gilberto dos Santos Luciano e de 
Valdinete Nolacio da Silva; A pretendente: LARISSA SOUZA DELFINO FRANÇA, 
nacionalidade brasileira, solteira, manicure, nascida em São Paulo - SP, aos 26/04/1999, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Robson Antonio Delfi no 
França e de Regina Cristina de Souza França.

O pretendente: GABRIEL ALVES SALES PAROLIN, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
contador, nascido em Diadema - SP, aos 13/09/1992, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adilson Parolin e de Dilma Alves Sales Parolin; A pretendente: 
JUCICLEIDE MARIA DE ARRUDA nacionalidade brasileira, solteira, contadora, nascida 
em São Paulo - SP, aos 14/11/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Otacilio Alexandre de Arruda e de Maria José de Arruda.

O pretendente: RODRIGO OLIVEIRA ROCHA nacionalidade brasileiro, solteiro, 
assistente administrativo junior, nascido em São Paulo - SP, aos 28/02/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ezequias Macedo da Rocha e de 
Rosana Aparecida de Oliveira Rocha; A pretendente: MARIA LEONÁRIA MORAIS DA 
CRUZ, nacionalidade brasileira, solteira, analista de operações, nascida em Brejo Santo 
- CE, aos 08/04/1990, residente e domiciliada neste distrito, na São Paulo - SP, fi lha de 
Apolinário Luciano da Cruz e de Maria Lionete Morais da Cruz.

O pretendente: EVERTON ALEXANDRE DE SOUSA FERREIRA, nacionalidade brasi-
leiro, solteiro, engenheiro mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 17/11/1973, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Ferreira e de Valquiria de 
Sousa Ferreira; A pretendente: SUZANA PINTO DE ALMEIDA MALVES, nacionalidade 
brasileira, viúva, diretora escolar, nascida em São Paulo - SP, aos 20/09/1974, residente 
e domiciliada neste distrito, na São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Pinto de Almeida e de 
Rosalina Reis de Almeida.

O pretendente: DANIEL SEMEDO JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, pedreiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 22/10/1973, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Daniel Semedo e de Marta Augusta Lopes; A pretendente: DEBORA 
ALMEIDA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, 
aos 12/02/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edimar 
de Almeida Santos e de Adenilda Lino de Almeida.

O pretendente: EWERTON GONÇALVES PEREIRA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 13/10/1995, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronival Ferreira Silva e de Maria Edna 
Pereira Silva; A pretendente: KELLY CRISTINA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 25/11/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, na São Paulo - SP, fi lha de Sandra Regina da Silva.

O pretendente: DIEGO GANDINI GIRON, nacionalidade brasileiro, solteiro, manobrista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 16/04/1992, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Alexandre Giron e de Maria Lucia Gandini Giron; A pretendente: PÂMELA 
SOUZA SANTOS DE SANTANA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, 
nascida em Santo André - SP, aos 23/07/1997, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Josué Oliveira de Santana e de Elusinete Souza Santos de Santana.

O pretendente: ALEX DO NASCIMENTO ,nacionalidade brasileiro, solteiro, pintor de 
construção civil, nascido em Carapicuíba - SP, aos 11/01/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria da Conceição do Nascimento; A pretendente: 
MARIA ZILDETE PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Barras - PI, aos 12/09/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Bartolomeu da Silva e de Zilda Pereira da Silva.

O pretendente: JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, covei-
ro, nascido em Itambé - BA, aos 22/05/1975, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Eliezer Dias da Silva e de Arlinda de Oliveira Silva; A pretendente: 
ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços 
domésticos, nascida em Ibirataia - BA, aos 29/06/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Tiago Nunes dos Santos e de Nailde Santos da Silva.

O pretendente: LUAN ELIAS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 19/04/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Elias da Silva e de Tereza Marinho da Silva; 
A pretendente: JÉSSICA CABRAL RODRIGUES ARAUJO, nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar de atendimento, nascida em São Paulo - SP, aos 31/10/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Anastacio Rodrigues Araujo e de 
Leia Lucas Cabral.

O pretendente: CARLOS LEONARDO DA SILVA ROMERO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, repositor, nascido em São Paulo - SP, aos 15/07/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Hebert Romero Britos e de Barbara da 
Silva Romero; A pretendente: GIOVANNA BUENO DA SILVA GONÇALVES, naciona-
lidade brasileira, solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 09/08/1996, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilvando Gonçalves e de Gislaine 
Aparecida Bueno da Silva Gonçalves.

O pretendente: JOSÉ CAVALCANTE LIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ope-
rador de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 07/09/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Carneiro Lira e de Maria Cavalcante Lira; 
A pretendente: MICHELE CRISTINA ALVES, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 03/05/1987, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sandra Regina Alves.

O pretendente: FERNANDO SERGIO DE ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
controlador de acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 10/01/1984, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Aparecida de Oliveira; A pretendente: 
ANDREZA BALBINO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, nascida 
em São Paulo - SP, aos 18/11/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Balbino de Souza e de Ivonete Caetano de Sousa.

O pretendente: KAIQUE MIRANDA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 11/12/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Nivaldo da Silva e de Rita Bezerra de Miranda 
Pinheiro; A pretendente: HELLEN CRISTINE CARDOZO DA PAIXÃO, nacionalidade 
brasileira, solteira, atendente, nascida em Sorocaba - SP, aos 20/08/1994, residente e 
domiciliada e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Wellighton Marinho 
da Paixão e de Cristiane Cardozo.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: WILSON GERALDO TAYAR, estado civil divorciado, profi ssão administrador 
de empresas, nascido nesta Capital, Brás - SP no dia 10/10/1962, residente e domiciliado 
na Mooca - SP, fi lho de Wilson Tayar e de Eunice Ferreira Tayar. A pretendente: SILVIA 
RAQUEL DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida 
em Guarulhos - SP, no dia 20/05/1981, residente e domiciliada na Mooca, São Paulo - SP, 
fi lha de Edesio David da Costa e de Ana Maria Sampaio da Costa.

O pretendente: MARCELO CAMANHO, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nas-
cido em São Paulo - SP no dia 24/11/1972, residente e domiciliado neste subdistrito - SP, 
fi lho de Milton Camanho e de Igina Leonor Camanho. A pretendente: MICHELLE DIAS 
GALÃO, estado civil solteira, profi ssão analista de crédito, nascida de Santo André - SP, 
no dia 29/06/1983, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Mario Galão Sobrinho e de Liliane Delgado Dias.

O pretendente: MARCEL GARCIA SPINA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP no dia 13/01/1989, residente e domiciliado na 
Mooca - SP, fi lho de Pedro Spina Junior e de Fatima Maria Garcia Spina. A pretendente: 
CAMILA VAIANO, estado civil solteira, profi ssão relações públicas, nascida nesta Capital, 
Jardim Paulista - SP, no dia 09/12/1989, residente e domiciliada na Mooca, São Paulo - 
SP, fi lha de Reinaldo Vaiano e de Adriana Furquim de Camargo Vaiano.

O pretendente: HUGO OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
geral, nascido nesta Capital, Guaianazes - SP no dia 14/02/1990, residente e domiciliado 
neste subdistrito - SP, fi lho de Pedro Carlos de Souza e de Edna Oliveira de Souza. A 
pretendente: THALITA MIRANDA DO CARMO, estado civil solteira, profi ssão enfer-
meira, nascida em Campinas (Distrito de Paulinia) - SP, no dia 18/05/1995, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Ferreira do Carmo e de 
Benedita Miranda do Carmo.

O pretendente: EDUARDO TEIXEIRA VACCARI, estado civil solteiro, profi ssão empresá-
rio, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP no dia 25/02/1992, residente e domiciliado 
na Mooca - SP, fi lho de Sidouglas Vaccari e de Ivonete Teixeira Vaccari. A pretendente: 
THAMYRIS ACIOLI VANDERLEI, estado civil solteira, profi ssão analista de controles 
internos, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 28/11/1987, residente e 
domiciliada na Freguesia do Ó, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Acioli Vanderlei Filho 
e de Marli Aparecida Carveiro Acioli Vanderlei.

O pretendente: KOKO KAKA ANDRE, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Angola no dia 16/11/1962, residente e domiciliado na Mooca - SP, fi lho de Kaka Makuala 
e de Makaya Nsakala. A pretendente: LUKEKA LINA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Angola, no dia 25/04/1982, residente e domiciliada na Mooca, São Paulo 
- SP, fi lha de Allfredo Miguel e de Nzuzi Mayi.

O pretendente: PAULO ZANDONÁ DIAS JUNIOR, profi ssão: administrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
17/11/1988, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Paulo 
Zandoná Dias e de Walkyria Azevedo Zandoná Dias. A pretendente: VANESSA DE 
DONATO BARSOTTI, profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 16/11/1987, residente e domiciliada na Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Barsotti e de Solange de Donato Barsotti.

O pretendente: LUIZ MENEZES, profi ssão: analista administrativo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/07/1959, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Oswaldo 
Menezes e de Antonieta Giovannini Amato Menezes. A pretendente: ELIANE 
APARECIDA KOSCAK, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 17/07/1960, residente e domiciliada na Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Americo Koscak e de Nair Malerba Koscak.

O pretendente: RODRIGO REIS, profi ssão: analista de infraestrutura, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Ribeirão Pires, SP, data-nascimento: 22/04/1987, residente 
e domiciliado na Vila Celeste, SP, fi lho  de Detiana Oliveira dos Reis. A pretendente: 
VANESSA GOMES DA SILVA, profi ssão: administradora fi nanceira, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1989, residente 
e domiciliada na Vila Celeste, São Paulo, SP, fi lha de José Geraldo da Silva e de 
Aurelina Gomes da Silva.

O pretendente: FERNANDO RISÉRIO PEREIRA, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
14/07/1983, residente e domiciliado na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lho de Inácio 
Rodrigues Pereira e de Ana Risério da Silva Pereira. A pretendente: ALESSANDRA 
FREITAS DE BARROS, profi ssão: analista de recrutamento e sel, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 18/05/1971, 
residente e domiciliada na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lha de Diomar Justino de Barros 
e de Antonia Maria Freitas de Barros.

O pretendente: GENILSON GALVÃO SILVA, profi ssão: ajudante de pedreiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Trindade, PE, data-nascimento: 21/02/1977, 
residente e domiciliado no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, SP, fi lho de José 
Apolonio da Silva e de Maria Galvão da Silva. A pretendente: ROSENILDA SANTOS 
DA SILVA, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: em Nazaré, BA, 
data-nascimento: 09/07/1977, residente e domiciliada no Parque Tomas Saraiva, São 
Paulo, SP, fi lha de José Pereira da Silva e de Rosalina Santos da Silva.

O pretendente: ROGERIO KAZUO MATAYOSHI, profi ssão: gestor ambiental, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
17/08/1970, residente e domiciliado na Vila Invernada, São Paulo, SP, fi lho de Seiei 
Matayoshi e de Julia Harue Matayoshi. A pretendente: LUCIANA TIEMI AKAMINE, 
profi ssão: tecnóloga em hotelaria, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Prudente, SP, data-nascimento: 22/10/1973, residente e domiciliada na Vila Lúcia, 
São Paulo, SP, fi lha de Ginkô Akamine e de Wilma Mieko Akamine.

O pretendente: RILDO LINO PEREIRA, profi ssão: analista, estado civil: viúvo, 
naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nascimento: 11/11/1985, residente 
e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Lino Pereira e de 
Neusa Moreira Pereira. A pretendente: TATIANE VENÂNCIO VIEIRA, profi ssão: 
publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 01/09/1988, residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo, SP, 
fi lha de Wanderley Ramos Vieira e de Aparecida da Cruz Venancio Vieira.

O pretendente: MARCELO MASSAMI FUJIOKA, profi ssão: funcionário público, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
17/07/1982, residente e domiciliado na Vila Mendes, São Paulo, SP, fi lho de Mario 
Katsumi Fujioka e de Aparecida Hideko Fujioka. A pretendente: PATRÍCIA REGI 
LOZEI MOREIRA, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 14/05/1982, residente e domiciliada na Vila 
Mendes, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Alves Moreira e de Marlene Regi Moreira.

O pretendente: ALCIR DE LIMA, profi ssão: servidor público municipal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 09/02/1960, 
residente e domiciliado na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, fi lho de Manoel de Lima 
e de Carmen Gonzales de Lima. A pretendente: NEIDE REOLLO DE FREITAS, 
profi ssão: servidora pública municipal, estado civil: viúva, naturalidade:nesta 
Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 17/01/1958, residente e domiciliada na Vila 
Macedópolis, São Paulo, SP, fi lha de Alfredo Reollo e de Elzira Antonia Reollo.

O pretendente: DANILO CAMARA DA FRANCA, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 
27/11/1990, residente e domiciliado no Parque Residencial Oratório, São Paulo, SP, 
fi lho de Ladislau Severiano da Franca e de Maria de Lourdes da Camara Franca. 
A pretendente: LUANA VANESSA GONÇALVES OVIDIO, profi ssão: depiladora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
21/11/1991, residente e domiciliada no Parque Residencial Oratório, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Ovidio e de Maria Gonçalves da Silva.

O pretendente: FERNANDO BOMFIM SALES, profi ssão: dentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/07/1985, residente e domiciliado no Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de 
Lafaiete Sales e de Valmira Anjos Bomfi m. A pretendente: RENATA NOBREGA 
MONTEIRO, profi ssão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 14/03/1986, residente e domiciliada no Quinta da Paineira, São 
Paulo, SP, fi lha de Gerson de Oliveira Monteiro e de Vera Lucia de Nobrega Monteiro.

O pretendente: VITOR LEANDRO CHACON, profi ssão: programador de java, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nascimento: 19/09/1990, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Valmir Chacon e de 
Vera Regina Leandro Beserra Chacon. A pretendente: ÉRIKA DE SANTANA ALVES, 
profi ssão: web designer, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-
nascimento: 26/06/1990, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Eraldo Marcelino Alves e de Aparecida de Santana Alves.

O pretendente: ANTONIO SOARES DA COSTA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 16/10/1953, 
residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo, SP, fi lho de Jose Soares 
da Costa e de Angelina Susenko da Costa. A pretendente: CLARICE DE OLIVEIRA 
FEITOZA, profi ssão: porteira, estado civil: viúva, naturalidade: em São Paulo, SP, 
data-nascimento: 19/09/1968, residente e domiciliada na Vila Regente Feijó, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio de Oliveira e de Joana Maria de Oliveira.

O pretendente: SERGIO GERONIMO DE SOUZA, profi ssão: entregador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 04/03/1990, 
residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Carlos 
Geronimo de Souza e de Sandra Marina Vieira de Sousa. A pretendente: MAYARA 
DA SILVA ROMUALDO, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 13/11/1992, residente e domiciliada no 
Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo José Romualdo e de Maria 
Aparecida da Silva Romualdo.

O pretendente: VICTOR ESTRAMARO, profi ssão: agente de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
13/12/1989, residente e domiciliado na Vila Santa Virginia - em São Paulo, SP, fi lho de 
Joaquim Estramaro e de Elza da Silva Estramaro. A pretendente: TAMIRIS BONADIO 
MARTINS, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente, SP, data-nascimento: 22/09/1989, residente e domiciliada na Vila Santa 
Virginia, São Paulo, SP, fi lha de Jose Mauro Martins e de Daisy Bonadio da Fonseca 
Martins.

O pretendente: RAFAEL VINICIUS FARAH, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 22/08/1979, 
residente e domiciliado no Parque da Mooca São Paulo, SP, fi lho de Elcio Luiz Farah e 
de Maria Jane Farah. A pretendente: ANA MARIA VOCI, profi ssão: servidora pública, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1982, 
residente e domiciliada no Parque da Mooca São Paulo, SP, fi lha de João Navajas 
Voci Filho e de Regina Maria Santucci Voci.

O pretendente: BRUNO SALGADO RIZO, profi ssão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP,  data-nascimento: 28/03/1988, residente 
e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Dario Aparecido Rizo e de 
Neide Pereira Salgado Rizo. A pretendente: ANANDA TAMARA MELLO FIDALGO, 
profi ssão: engenheira, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo 
- SP, residente e domiciliada, Vila Homero Thon - Santo André, SP, fi lha de Augusto 
Cesar de Oliveira Fidalgo e de Tâmara Rangel Mello de Oliveira Fidalgo.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: WANDSON SANTOS GOMES DA SILVA, profi ssão: analista de sis-
temas estado civil: solteiro naturalidade: São Paulo - SP data-nascimento: 15/02/1987 
residente e domociliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Severino Gomes da Silva e de 
Lucia Maria da Conceição dos Santos Silva. A pretendente: CAROLINA FRANCIS DE 
MELO ALMEIDA profi ssão: recepcionista estado civil: solteira naturalidade: São Paulo 
- SP data-nascimento: 09/09/1993 residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Marcio Jose Rodrigues Almeida e de Marcia Cristina de Melo. R$ 12,58

A pretendente: TATIANA DE JESUS DA SILVA profi ssão: técnica de enfermagem es-
tado civil: solteira naturalidade: São Paulo - SP data-nascimento: 28/04/1986 residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jesuino Jose da Silva e de Rosana de Jesus 
A pretendente: TAÍS DE SANTANA BRAGA LANDINO profi ssão: recepcionista es-
tado civil: solteira naturalidade: São Paulo - SP data-nascimento: 17/03/1991 residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP fi lha de Joaquim Porto Landino e de Marileide de 
Santana Braga R$ 12,58

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ADRIANO FLORENCIO DE MELO Profi ssão: controlador de acesso 
estado civil: solteiro naturalidade: Ouro Branco, AL data-nascimento: 05/07/1977 resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP fi lho de Milton Florencio de Melo e de 
Maria de Lourdes Estevão A pretendente: ANA PAULA DE SOUZA GOMES profi s-
são: atendente estado civil: divorciada naturalidade: São Paulo, SP data-nascimento: 
08/07/1988 residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Geraldo Gomes e de  
Lucia Meneses de Souza Gomes. E
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