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BOLSAS
O Ibovespa: +0,44% Pontos: 
70.952,97 Máxima de +0,97% 
: 71.323 pontos Mínima de 
-1,22% : 69.779 pontos Volu-
me: 8,48 bilhões Variação em 
2018: -7,13% Variação no mês: 
-7,56% Dow Jones: -1,33% Pon-
tos: 24.252,80 Nasdaq: -2,09% 
Pontos: 7.532,01 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,7761 Venda: R$ 3,7766 
Variação: -0,09% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,85 Venda: R$ 3,95 
Variação: -0,08% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,7754 Venda: R$ 
3,7760 Variação: +0,26% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,7300 
Venda: R$ 3,9230 Variação: 
-0,1% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,41% ao 
ano. - Capital de giro, 9,77% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.268,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,14% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 155,500 
Variação: -1,55%.

Cotação: R$ 3,7785 Variação: 
-0,2% - Euro (às 17h32) Compra: 
US$ 1,1704 Venda: US$ 1,1704 
Variação: +0,44% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,4170 Venda: R$ 
4,4190 Variação: +0,27% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,3530 Ven-
da: R$ 4,5930 Variação: +0,28%.

Futuro: +0,91% Pontos: 71.625 
Máxima (pontos): 71.915 Míni-
ma (pontos): 70.230. Global 40 
Cotação: 774,948 centavos de 
dólar Variação: -0,3%.

“Um conservador não é 
necessariamente parco 
de inteligência, mas a 
maioria das pessoas 
pouco inteligentes são 
conservadoras”.
Stuart Mill (1806/1873)
Economista britânico

da pelos gastos de brasileiros 
e as receitas de estrangeiros, 
fi cou negativa em US$ 1,187 
bilhão e acumulou US$ 5,224 
bilhões, nos cinco meses do 
ano (ABr).

As contas externas bra-
sileiras apresentaram 
resultado positivo pelo 

terceiro mês consecutivo. 
Em maio, houve superávit 
em transações correntes, 
que são compras e vendas 
de mercadorias e serviços e 
transferências de renda do 
país com o mundo. O resul-
tado fi cou positivo em US$ 
729 milhões, mas foi bem 
menor que o registrado em 
igual mês de 2017, de US$ 
2,751 bilhões. Os dados foram 
divulgados ontem (25) pelo 
Banco Central (BC).

Entre os componentes 
das transações correntes 

 Contas externas registram 
saldo positivo pelo 
terceiro mês consecutivo

está a balança comercial (ex-
portações e importações de 
mercadorias), que apresentou 
superávit de US$ 5,558 bilhões 
no mês passado e US$ 21,972 
bilhões, de janeiro a maio. A 
conta de serviços (viagens, 
transporte, aluguel de investi-
mentos, entre outros) registrou 
saldo negativo de US$ 2,733 
bilhões, em maio, e de US$ 
13,623 bilhões, nos cinco meses 
do ano.

Quando o país registra saldo 
negativo em transações corren-
tes, precisa cobrir o défi cit com 
investimentos ou empréstimos 
no exterior. A melhor forma de 
fi nanciamento do saldo negati-

vo é o investimento direto no 
país (IDP), porque recursos 
são aplicados no setor produ-
tivo do país. Em maio, esses 
investimentos chegaram a US$ 
2,978 bilhões e nos cinco meses 
do ano fi caram em US$ 23,344 
bilhões.

Mesmo com a alta do dólar, 
os gastos de brasileiros em 
viagem ao exterior continua-
ram a crescer. Em maio, essas 
despesas chegaram a US$ 1,615 
bilhão, o maior valor para o mês 
desde maio de 2014, quando 
fi cou em US$ 2,259 bilhões. Em 
maio de 2017, essas despesas 
fi caram em US$ 1,496 bilhão, 
de acordo com dados divulga-

A balança comercial (exportações e importações de mercadorias), apresentou superávit de

US$ 5,558 bilhões no mês passado e US$ 21,972 bilhões, de janeiro a maio.

dos ontem (25) pelo BC. De 
janeiro a maio, os gastos de 
brasileiros no exterior fi caram 
em US$ 8,086 bilhões, contra 
US$ 7,295 bilhões em igual 
período de 2017.

Já as receitas de estrangeiros 
no Brasil chegaram a US$ 429 
milhões, em maio, e em US$ 
2,862 bilhões, nos cinco meses 
de 2018. Em maio, a conta de 
viagens internacionais, forma-

Saque PIS/Pasep
Falta menos de uma semana para 

acabar o prazo para sacar o Abono 
Salarial do PIS/Pasep ano base 
2016, mas 511.594 trabalhadores 
de São Paulo ainda não retiraram 
o benefício. Cerca de R$ 371,2 mi-
lhões estão disponíveis para saque 
na Caixa e no Banco do Brasil em 
todo o estado. Quem tem direito 
ao benefício mas não procurar uma 
agência bancária até sexta-feira 
(29) vai perder o dinheiro. 

A plataforma está a cerca de 127 km da costa do Rio de Janeiro.

A Petrobras começou a pro-
duzir petróleo e gás natural 
no campo de Tartaruga Verde, 
em águas profundas da Bacia 
de Campos, no litoral norte do 
Rio de Janeiro. A Petrobras 
informou que deu início à pro-
dução no local na sexta-feira 
(22), a partir da plataforma 
FPSO Cidade de Campos dos 
Goytacazes – unidade fl utuante 
de produção, armazenamento e 
transferência de petróleo e gás.

Localizada em lâmina d’água 
de 765 metros, a plataforma 
está a cerca de 127 km da 
costa do Rio de Janeiro e 
tem capacidade de processar 
diariamente até 150 mil barris 
de petróleo e 3,5 milhões de 
metros cúbicos de gás, além 
da compressão de 5 milhões de 
metros cúbicos de gás natural. 

Essa é a segunda plataforma a 
entrar em operação este ano 
e contribuirá para o aumento 
da produção da Petrobras em 
conformidade com o Plano de 
Negócios e Gestão 2018-2022.

O campo de Tartaruga Verde 
possui óleo de boa qualidade, 
situado em reservatórios a 3 
mil metros de profundidade. É 
formado por duas jazidas, Tar-
taruga Verde, onde a Petrobras 
detém 100% de participação, 
e Tartaruga Mestiça, jazida 
compartilhada entre a União, 
representada pela Pré-Sal 
Petróleo (PPSA), com 30,65% 
de participação, e também 
pela Petrobras com 69,35%. 
Toda a produção do campo 
será escoada pela unidade 
FPSO Cidade de Campos dos 
Goytacazes (ABr).

A situação das mais de 50 
crianças e adolescentes presos 
na fronteira americana com o 
México, deve ganhar destaque 
no primeiro encontro de alto ní-
vel entre Estados Unidos e Bra-
sil em território nacional desde 
o início do governo Temer. 
O vice-presidente de Trump, 
Mike Pence, desembarca em 
Brasília hoje (26), pela manhã, 
e tem um encontro com Temer 
marcado para o meio-dia.

O subsecretário-geral de As-
suntos Políticos Multilaterais, 
Europa e América do Norte, 
Fernando Simas Magalhães, 
afi rmou que todos os temas 
levantados serão tratados pelas 
autoridades mas, evitou deta-
lhar assuntos mais sensíveis 
como esse impasse decorrente 
da política de “tolerância zero” 
sobre imigrantes ilegais. 

Simas se limitou a afi rmar 
que o assunto terá “tratamento 
concreto e especial” e lembrou 
que o Itamaraty está manten-
do um diálogo permanente 
com o governo americano, 
mas agentes consulares nos 
Estados Unidos têm relatado 
uma grande difi culdade em 
monitorar e encontrar as mais 
de 50 crianças brasileiras e 

O vice-presidente de Trump, 

Mike Pence, desembarca em 

Brasília hoje (26).

O presidente da Fiat Chrys-
ler Automobiles (FCA) para a 
América Latina, Antônio Filo-
sa, anunciou ontem (25) um 
investimento de R$ 14 bilhões 
para a região, previsto no plano 
industrial da empresa para os 
próximos cinco anos. O grupo 
vai lançar ao menos 25 produtos 
durante o período e investirá 
no desenvolvimento do etanol. 

“Claramente, estou apaixo-
nado pelo etanol”, confessou 
o executivo, em uma coletiva 
de imprensa em São Paulo. 
“Ninguém no mundo entende 
mais de etanol que o Brasil”, 
completou, argumentando 
que um desenvolvimento 
desse combustível geraria um 
efeito positivo em cadeia para 
vários setores econômicos do 
país. Além do etanol, a FCA 
investirá em aperfeiçoamento 
tecnológico de suas fábricas 
atuais - o grupo não pretende 
abrir novas plantas no Brasil - e 
no desenvolvimento de novos 
produtos.

“Fábrica nova é o que me-
nos precisamos, pois temos a 
melhor capacidade instalada. 
Vamos gastar para aumentar o 
nível tecnológico das fábricas 
e em inovação”, disse. Para os 

Presidente da Fiat Chrysler 

Automobiles para a América 

Latina, Antônio Filosa.

A indústria brasileira ainda 
sente os efeitos dos 11 dias de 
paralisação dos caminhoneiros 
em maio. De acordo com a 
sondagem industrial divulgada 
ontem (25) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
além de terem favorecido 
para o aumento da ociosidade 
e para o acúmulo de estoques 
indesejados, as manifestações 
colaboraram para a queda na 
produção do país. As empresas 
de grande porte foram as que 
registraram maior prejuízo.

A produção do setor indus-
trial caiu para 41,6 pontos em 
maio, fi cando “muito abaixo” da 
linha divisória dos 50 pontos, 
que separa as situações de 
aumento e de queda na pro-
dução. Também houve recuo 
da utilização da capacidade 
instalada para 63%. Com isso, 
a ociosidade subiu para 37%. 
O indicador de evolução dos 
estoques efetivos em relação 
ao planejado subiu para 53,3 
pontos em maio. Variando entre 

As manifestações colaboraram 

para a queda na produção

do país.
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Harley-Davidson 
transferirá parte da 
produção dos EUA

A fabricante de motos Harley-
-Davidson estuda tirar parte 
de sua produção dos Estados 
Unidos, por causa da guerra 
comercial defl agrada pelo presi-
dente Donald Trump. A empresa 
estima que cada motocicleta 
custará, em média, US$ 2,2 
mil a mais com as contratarifas 
aplicada pela União Europeia em 
resposta às sobretaxas ao aço e 
ao alumínio impostas pelos EUA. 
A retaliação da UE elevou a taxa 
de importação de motos Harley-
-Davidson de 6% para 21%. 

A nova porcentagem “custará” 
até US$ 100 milhões por ano 
para a fabricante. A companhia 
informou que, nos próximos 
meses, aumentará a produção 
nas suas fi liais internacionais 
no Brasil, na Austrália, na Índia 
e na Tailândia. “Aumentar a pro-
dução internacional para aliviar 
a carga tarifária da UE não é a 
preferência da companhia, mas 
representa a única opção susten-
tável para fazer com que as motos 
sejam acessíveis aos clientes na 
UE e para manter um negócio 
viável na Europa”, afi rmou a 
Harley-Davidson (ANSA).

Rio - A geração eólica bateu 
recorde no último sábado (23), 
no Nordeste, atingindo 6.475 
megawatts médios ou 70% da 
carga de energia elétrica deste 
subsistema, informou o Opera-
dor Nacional do Sistema (ONS) 
ontem (26). O último recorde 
de geração média diária tinha 
ocorrido no dia 14 de setembro 
de 2017, quando foram produ-
zidos 6.413 MW médios. 

O pico da geração eólica, 
ou geração instantânea, foi 
registrado às 10h09 do próprio 
dia 23 de junho, quando foram 
produzidos 7 311 MW. O mon-
tante equivale a 80% de toda a 
carga do Nordeste. O recorde 
de geração instantânea anterior 
havia acontecido no dia 25 de 
setembro de 2017, quando 
foram gerados 7.085 MW.

A geração eólica já cor-
responde a mais de 10% da 
geração de energia elétrica no 
Brasil - domingo, 24, registrou 

Paralisação de caminhoneiros 
prejudicou setor industrial

pontos, se afastou da linha dos 
50 pontos. Na avaliação da CNI, 
a paralisação dos transportes 
de carga atingiu o setor em um 
momento em que ele estava 
com difi culdades de se recu-
perar. No caso das indústrias 
de grande porte, o índice de 
evolução da produção recuou 
para 41,6 pontos em maio, 
índice pouco pior do que o 
registrado pelas empresas de 
pequeno porte (42,3 pontos).

Ainda segundo o levanta-
mento, o nível de utilização da 
capacidade instalada nas gran-
des empresas em maio fi cou 
em 67%, o que representa uma 
queda de 4 pontos percentuais 
na comparação com abril. No 
caso das médias, a queda fi cou 
em 2 pontos percentuais. Já as 
pequenas registraram queda 
de 1 ponto percentual. O indi-
cador de estoque efetivo, que 
compara o estoque atual com 
o que era planejado, subiu 5,2 
pontos em maio frente a abril, 
alcançando 57,6 pontos (ABr).

zero a 100 pontos, esse indica-
dor, quando fi ca acima de 50 
pontos, mostra que os estoques 
estão acima do planejado.

Outro índice que apresentou 
recuo em maio foi o referente a 
emprego, que, ao registrar 48,3 

Petrobras começa a produzir 
no campo de Tartaruga Verde

Fiat anuncia investimento de 
R$ 14 bilhões na A. Latina

próximos cinco anos, a FCA 
pretende lançar 15 novos pro-
dutos, entre eles três SUVs. 
Para a Jeep, o grupo deve 
lançar 10 produtos, incluindo 
a primeira SUV superluxo fa-
bricada no Brasil. 

Dos R$ 14 bilhões para a 
América Latina, R$ 9 bilhões 
devem ser destinados para a 
Fiat Latam, e R$ 6 bilhões, para 
a Jeep. O montante faz parte 
de um volume de 45 bilhões 
de euros que serão investidos 
pela FCA em todo o mundo em 
cinco anos (ANSA).

Em discussão a situação de 
brasileiros nos EUA

promover o reencontro com as 
famílias. “O esforço anunciado 
deixa clara a nossa posição de 
preocupação com a dignidade 
dessas famílias e crianças e da 
importância desse assunto num 
contexto maior dos direitos 
humanos do qual os dois países 
estão engajados”, resumiu.

Pence chegará ao Brasil 
acompanhado pela mulher 
Karen Pence que também tem 
agenda em Brasília. Os dois 
ainda participam de um almo-
ço oferecido pelo Itamaraty, 
também com a presença de 
Temer e ministros, por volta das 
13h. Pence viaja para Manaus 
amanhã (27) e vai visitar um 
dos abrigos construídos para 
receber venezuelanos (ABr).

Geração eólica bate recorde, 
com média diária de 6.475 MW

12,29% do total de carga en-
viada ao Sistema Interligado 
Nacional (SIN) - e tem melhor 
performance no período de 
seca, quando as hidrelétricas 
estão gerando menos, do que 
no período chuvoso (novembro 
a abril).

Os reservatórios das hidrelé-
tricas no Nordeste estão ope-
rando com 38,1% de armaze-
namento de água, o mais baixo 
entre as regiões do País, porém 
bem melhor do que no mesmo 
dia do ano passado, quando 
registrou armazenagem de 
18,09%. Já o subsistema Su-
deste/Centro-Oeste registrava 
armazenamento de 40,7% em 
24/6 deste ano contra 42,63% 
na mesma comparação; o Sul 
está com 49% dos reservatórios 
cheios, contra 64,48% há um 
ano; e o Norte tem 70,7% dos 
reservatórios de hidrelétricas 
cheios, ante 95,85% no mesmo 
dia de 2017 (AE).
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Como dizer “não”
para o chefe?

Um dos maiores 

desafi os dentro das 

empresas sempre foi o 

relacionamento entre 

chefe e funcionário

Nos tempos atuais, essa 
relação tem se tornado 
mais tranquila, porém, 

ainda existem muitos empe-
cilhos culturais. Ter liberdade 
para dizer “não” a um chefe é 
algo que seria impensável há 
algum tempo, e ainda é muito 
complicado. Não falo de dizer 
“não” apenas por dizer. Há de 
se considerar uma situação de 
necessidade, ou de desgaste. 

Um exemplo é quando o 
chefe é workaholic, e está 
exigindo dos funcionários mais 
do que o necessário para o bom 
andamento dos trabalhos - e 
com isso está prejudicando 
sua saúde e de seus liderados. 

Mas, como dizer ao chefe que 
ele está trabalhando demais, 
sem parecer que você é pre-
guiçoso ou descomprometido? 
Afi nal, trabalhar cada vez mais 
é o ideal, certo? 

Errado. Essa é uma das cul-
turas com as quais as empresas 
ainda têm que lidar. Nem sem-
pre trabalhar mais é trabalhar 
da melhor forma. Assim, um 
funcionário esgotado não está 
preguiçoso, mas sim exausto.

Para observar como lidar 
com esse tipo de situação, é 
preciso considerar o lado do 
líder e o lado do liderado, par-
tindo dos tipos de liderança. 

O perfi l da liderança dita o 
perfi l da equipe e, muitas vezes, 
problemas com essa liderança 
podem ser resolvidos já na 
etapa da formação da equipe. É 
importante contratar pessoas 
com sinergias e características 
próximas. Quando um líder 
possui um perfi l organizado, 
baseado no diálogo, mesmo 
trabalhando exaustivamente, 
tendo prazos apertados, ele 
contrata pessoas dispostas ao 
seu ritmo de trabalho. 

Ele planeja suas tarefas e 
cronogramas exatamente para 
possibilitar entregas com pra-
zos razoáveis e cobranças com 
as quais a equipe concordou. 
O planejamento dá tempo a 
todos e, mesmo imprevistos 
conseguem ser remanejados 
sem que haja prejuízos a longo 
prazo. Cada um sabe o que 
fazer e como ser efi ciente. 
Assim, quando é necessário, há 
toda uma cadeia de processos 

embasando o funcionário a 
dizer “não”. 

No caso de um líder desorga-
nizado, as coisas se complicam. 
Isso porque a desordem dele 
também se refl ete na equipe. 
Não há um plano de ação para 
defi nir bem as prioridades. 
Estão todos sempre correndo 
contra o tempo e, assim sendo, 
acaba-se cobrando mais do 
funcionário, mesmo que ele 
cumpra horários, entregue o 
que é pedido e seja um bom 
profi ssional. A desordem vem 
da liderança, que é uma peça 
chave que não está funcionan-
do bem.

Quando se precisa dizer 
“não” a esse tipo de líder, 
pode-se despertar problemas 
pessoais, pois a pessoa não 
nota que o erro está na forma 
dela liderar. Assim, o chefe 
fi ca melindrado, o funcionário 
se torna infeliz, e a relação 
de trabalho se deteriora até 
que a equipe tenha de trocar 
uma das partes ou deixe de 
funcionar bem.

Argumentar com esse chefe 
pode até ser possível, e deve-se 
sempre tentar. O ideal é sur-
preender. Apresente trabalhos 
que ele ainda não esperava. 
Agora, se você já falou com o 
líder, apresentou bons resul-
tados, e ainda assim ele não 
ouviu, levar isso para cima 
pode ser bom para a empresa, 
e pode trazer resultados posi-
tivos para a equipe. É preciso 
fazer isso com cautela, mas 
os resultados podem ser po-
sitivos, dependendo da forma 
como a colocação é feita.

Se o diálogo não for sufi cien-
te, talvez o melhor caminho 
seja você mesmo buscar uma 
outra oportunidade. Um líder 
ruim desfavorece a criativi-
dade da equipe, poda suas 
melhores ações. Buscar uma 
nova empresa, onde mode-
los antiquados de liderança 
estejam descartados, pode te 
fazer muito bem. Afi nal, uma 
empresa existe para crescer e 
para desenvolver quem ali tra-
balha. Para extrair o potencial 
máximo de alguém é preciso 
criar um ambiente de trabalho 
saudável e efi ciente. 

Às vezes, é melhor dizer 
“não” para a empresa e não 
apenas para o chefe.  

(*) - É Diretora de DHO da
NVH Talentos Humanos,
empresa do Grupo NVH

(http://nvh.com.br/2017/talentos/).

Marcia Cristina Avelar (*)
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Gab

O eurodeputado portu-
guês Francisco Assis, 
que lidera a visita ao 

Brasil até o dia 29, disse que 
“a delegação vai assistir à 
cerimônia de entrega de uma 
ajuda no valor de 5 milhões de 
euros ao estado brasileiro. Se, 
porventura, se identifi car que 
há necessidade de uma ajuda 
maior, havendo disponibili-
dade da União Europeia para 
situações desta natureza, cer-
tamente será dado este apoio”, 
afi rmou Assis.

Ele explicou que o objetivo é 
visitar os campos de refugiados 
de venezuelanos que, por ra-
zões diversas, nos últimos me-
ses deixaram o país e passaram 
para o outro lado da fronteira. 
“Nós temos conhecimento que 
em Roraima, em particular, há 
muitos venezuelanos, nesses 
refúgios, a maior parte deles 
em Boa Vista e muitos em 
Pacaraima. Nossa missão é 
perceber qual é a situação em 
que as pessoas se encontram e 
sensibilizar a União Europeia 
para prestar apoio ao estado 
brasileiro nessa missão”.

Desde 2005, mais de dois 
milhões de venezuelanos aban-

Deputados europeus querem analisar situação de refugiados venezuelanos no Brasil e na Colômbia.

Os Estados Unidos anunciaram que reuniu 522 
crianças imigrantes com seus familiares, sepa-
radas dos seus pais após atravessar a fronteira 
com o México, a primeira consequência tangível 
do decreto assinado pelo presidente, Donald 
Trump. O Departamento de Segurança Nacional 
divulgou esse número em comunicado, no qual dá 
alguns detalhes sobre seu plano para reunifi car 
as famílias imigrantes que foram separadas como 

consequência da política de “tolerância zero”, 
que começou a ser aplicada em abril. 

Segundo a nota, até 20 de junho, o Departa-
mento de Saúde e Serviços Humanos tinha 2.053 
menores sob sua custódia, embora apenas 17% 
tenham sido separados dos seus pais, enquanto 
os 83% restantes correspondem a crianças que 
viajaram sozinhas para o país.

A reunifi cação dos 522 menores foi realiza-

da pelo Escritório de Alfândegas e Proteção 
Fronteiriça (CBP), agência que processa os 
imigrantes ilegais quando chegam aos EUA. A 
CBP tinha previsto reunir outros 16 menores 
com seus pais na sexta-feira, mas o encontro 
teve que ser adiado devido às más condições 
meteorológicas e possivelmente vai acontecer 
nas próximas 24 horas, segundo informa a nota 
(Ag.EFE).

A temperatura da Terra em 
maio último foi superior à média 
do século XX e consolidou esse 
mês como o quarto maio mais 
quente desde 1880, quando a 
Agência Nacional de Oceanos e 
Atmosfera (Noaa), nos Estados 
Unidos, começou a fazer as me-
dições. A entidade americana 
informou ontem (25), em seu 
relatório mensal, que as tempe-
raturas da superfícies terrestre 
e marítima foram em média 1,44 
graus Fahrenheit acima do que 
a média do século passado. 

Segundo o organismo, a tem-
peratura passou de uma média 
de 57,16 graus Fahrenheit 
(13,97 graus centígrados) para 
58,6 graus Farenheit (14,78 
centígrados). De acordo com a 
Noaa, a temperatura média da 
superfície terrestre em maio foi 
2,05 graus Fahrenheit a mais do 
que a média do século passado, 
que foi de 52 graus Fahrenheit 
(11,11 centígrados). Já a tem-
peratura média da superfície 
do mar no último mês foi 1,19 
graus Fahrenheit acima da mé-
dia mensal do século XX, que 
foi de 61,3 graus Fahrenheit 
(16,27 centígrados).

Aos 22 anos, Rumeysa Kadak 
é a parlamentar mais jovem 
da história da Turquia. Eleita 
deputada no domingo (24), a 
estudante de inglês da Univer-
sidade de Mármara, em Istam-
bul, é do Partido da Justiça e 
Desenvolvimento (AKP, em 
turco), do presidente reeleito 
Recep Tayyip Erdogan.

Kadak foi eleita graças a uma 
medida, introduzida ano passa-
do, que reduziu de 25 a 18 anos 
a idade mínima para se candi-
datar ao cargo de deputado na 
Turquia. Kadak foi a décima na 
lista do AKP, no terceiro colégio 
em Istambul, onde o partido 
elegeu 15 deputados (ANSA). Rumeysa Kadak foi eleita ontem, pelo governista AKP.

Em mais uma declaração 
polêmica usando o Twitter, o 
presidente norte-americano, 
Donald Trump, defendeu no 
domingo (24) a deportação 
imediata de imigrantes, sem 
juízes ou abertura de casos 
judiciais. “Temos que levá-
-los, imediatamente, de volta 
[para o lugar] de onde vieram”, 
tuitou Trump.

Os comentários vieram 
dias depois da assinatura 
do decreto que revogou a 
política de separação de 
crianças imigrantes de seus 
país, sendo que mais de 2,3 
mil menores de idade fi caram 
desacompanhados em abrigos 
na fronteira dos EUA, entre 
maio e junho. Nos tuítes, o 
presidente, que não quer 
permitir a “invasão” dessas 
pessoas no país, não diferen-
cia imigrantes daqueles que 
procuram asilo.

“Nossa política de imigra-
ção, piada em todo o mundo, 

Trump falou sobre a medida pelo Twitter.

ProUni abre inscrições; 
estudantes podem 
consultar vagas

As inscrições para o Progra-
ma Universidade para Todos 
(ProUni) começam hoje (26). 
Os interessados podem con-
sultar as vagas que serão ofer-
tadas no segundo semestre na 
página do programa. Ao todo 
são oferecidas 174.289 vagas, 
sendo 68.884 bolsas integrais 
e 105.405 parciais em 1.460 
instituições de ensino superior 
privadas. As vagas podem ser 
consultadas por curso, por 
instituição ou por município.

Para se candidatar, é preciso 
ter feito o Enem de 2017, ter 
alcançado no mínimo 450 pon-
tos e ter tido nota superior a 
zero na redação. Além disso, só 
podem participar alunos brasi-
leiros sem curso superior e que 
tenham cursado o ensino médio 
completo na rede pública ou 
como bolsista integral na rede 
privada. Alunos que fi zeram 
parte do ensino médio na rede 
pública e a outra parte na rede 
privada na condição de bolsista 
ou que sejam defi cientes físicos 
ou professores da rede pública 
também podem solicitar uma 
bolsa.

O candidato que quiser uma 
bolsa integral deve ter uma 
renda familiar per capita de até 
um salário mínimo e meio. As 
bolsas parciais de 50% são des-
tinadas aos alunos que têm uma 
renda familiar per capita de até 
três salários mínimos. Quem 
conseguir uma bolsa parcial, e 
não tiver condições fi nanceiras 
de arcar com a outra metade 
do valor da mensalidade, pode 
utilizar o Fies.

As inscrições poderão ser fei-
tas de hoje (26) até sexta-feira 
(29). Os resultados com a lista 
dos pré-selecionados estarão 
disponíveis também na página 
do ProUni, a partir do dia 2 de 
julho para a primeira chamada, 
e 16 de julho para a segunda. 
Os candidato podem baixar o 
aplicativo (http://siteprouni.
mec.gov.br/mobile.php) (ABr).
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Eurodeputados no Brasil e Colômbia 
avaliam situação de venezuelanos

Uma delegação do Parlamento Europeu (PE), composta por sete eurodeputados, veio ao Brasil e à 
Colômbia para avaliar a situação humanitária nas fronteiras com a Venezuela

donaram seus lares. Segundo 
a ONU, mais de 60% estão 
atualmente em situação ir-
regular. A Colômbia acolhe o 
maior número de migrantes 
venezuelanos, mais de 800 mil 
pessoas. O Brasil, que recebeu 
até o momento cerca de 50 mil 
venezuelanos refugiados. O 
eurodeputado se referiu à crise 
política, econômica e social 
na Venezuela, que enfrenta 
escassez de produtos alimen-
tares e medicamentos, além 
do desemprego. E afi rmou que 

o Parlamento aprovou várias 
recomendações ao país nos 
últimos anos.

“Há uma dimensão crítica 
quanto a atuação das autori-
dades venezuelanas, do ponto 
de vista do seu comportamento 
não democrático, da forma 
como foram evoluindo para 
uma situação em que as regras 
democráticas não estão sendo 
respeitadas. Também fi zemos 
apelo a um diálogo interno 
entre poder e as várias opo-
sições de forma a que sejam 

reconstruídas as condições 
de normalidade democrática 
na Venezuela e a partir daí se 
possa iniciar uma nova fase 
que permita a superação desta 
gravíssima crise humanitária”.

A delegação vai visitar os 
postos fronteiriços e se reunir 
com as autoridades nacionais, 
regionais e locais, bem como 
com organizações interna-
cionais e organizações não 
governamentais que prestam 
assistência aos venezuelanos 
(ABr).

Trump quer deportar imigrantes 
sem processo judicial

é injusta com todos aqueles 
que passam legalmente pelo 
sistema e esperam por anos! 
A imigração deve se basear no 
mérito - precisamos de pessoas 
que vão ajudar a fazer a América 
a ser boa de novo!”, comple-
tou Trump. Além de todas as 
declarações, a sua escolha de 
linguagem no Twitter foi mal 
recebida pelo próprio Partido 

Republicano.
Recentemente, quando 

Trump disse que os imigrantes 
ameaçam “infestar o nosso 
país”, a republicana Ileana 
Ros-Lehtinen tuitou de volta, 
dizendo que a sua “falta de 
embasamento teórico” era 
“repugnante” e desumanizava 
aqueles que procuram por 
uma vida melhor (ANSA).

Estudante de 22 anos é a mais 
jovem deputada da Turquia

EUA: reunião de crianças imigrantes com seus familiares

Temperatura da Terra ultrapassou 
a média do século passado

Segundo a agência, o mês 
passado foi o quarto mês de 
maio com a água mais quen-
te em 139 anos. No mesmo 
relatório a Noaa indicou que 
a temperatura do planeta de 
janeiro a maio deste ano foi 
1,39 graus Farenheit acima da 
média de 55,5 graus Farenheit 
(13 centígrados). Essa alta fez 
a temperatura empatar com a 
de 2010 como a quarta média 
mais alta do ano que se tem 
registro (Ag.EFE).
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É melhor ter dinheiro no 
bolso do que ganhar a Copa 
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A - Programa Miniempresa 
Já pensou em participar e fazer a diferença orientando e compartilhando 
a sua experiência adquirida no mercado trabalho? Anualmente, aconte-
ce o Programa Miniempresa da Junior Achieviement São Paulo – uma 
das maiores ongs incentivadoras de jovens do mundo – e as inscrições 
para voluntários estão abertas. A ideia é proporcionar uma experiência 
prática para jovens do ensino médio durante 16 semanas, sendo um 
encontro por semana dentro da escola. Eles participam de uma imersão 
em conceitos de gestão de pessoas, gestão fi nanceira, planejamento 
de marketing e produção. Selecione horário e escola para atuar. Saiba 
mais: (http://jasaopaulo.formstack.com/forms/voluntario_miniempresa). 

B - Óleo de Café
Rico em nutrientes e propriedades benéfi cas à saúde, as funcionalidades 
do café vão muito além da bebida e podem trazer diversos benefícios 
também em outros formatos. A Mensch, marca brasileira de cosméticos 
masculinos, acaba de lançar uma linha exclusiva de itens para barba, 
pele e cabelo, desenvolvidos a partir da semente de café verde. Os pro-
dutos utilizam em suas composições o óleo de café arábico, extraído do 
grão ainda verde, antes de passar pelo processo de torrefação.Repleto 
de componentes antioxidantes, tonifi cantes e antissépticos como os 
ácidos graxos e a Vitamina E, a presença do óleo garante uma ação anti-
-infl amatória, antiedema e hidratante, dando um aspecto mais natural 
à pele. Outras informações: (www.usemensch.com.br). 

C - Imóveis para Lances
O juiz Sérgio Moro autorizou o leilão de três imóveis atribuídos ao ex-ministro 
José Dirceu. Os bens podem ser arrematados no dia 5 de julho. O leilão será 
realizado pela Marangoni Leilões, via plataforma de leilões judiciais online 
Canal Judicial. As ofertas incluem uma casa de 200 m², localizada na Zona 
Sul, com lance inicial de R$ 750.375 mil. Além de uma chácara de 2.300 m², 
localizada em Vinhedo, com valor inicial de R$1,8 milhão. O lote de maior 
valor, um prédio comercial em Moema, está disponível no leilão com preço 
inicial de R$6 milhões. Os lances e demais informações em: (http://www.
canaljudicial.com.br/auction/index.htm?auction_id=67291).

D - Matriz Energética 
Nesta quinta-feira (28), às 16h, no Anfi teatro da Reitoria da Unifesp, na 

Rua Sena Madureira, nº 1.500, acontece o seminário ‘Matriz Energética 
no Brasil Hoje: Dilemas e Perspectivas’, promovido pela Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), que objetiva ouvir as opiniões de do-
centes, tanto na qualidade de especialistas em suas respectivas áreas, 
quanto como cidadãos brasileiros preocupados com a formulação de 
propostas que atendam aos interesses da nação. O tema será debatido 
por Caio Fontana, Daniel Monteiro Huertas, Fábio Braz Machado e Ildo 
Luís Sauer, com a mediação de José Arbex Jr.

E - Primeira Safra
A marca Bueno Wines, de Galvão Bueno, está se expandindo. O mais 
novo integrante é o AZ 0.2, nome do azeite da Bueno Wines que 
está chegando ao mercado neste ano. As oliveiras foram plantadas 
na Bellavista Estate, localizada em Candiota, na região da Campa-
nha Gaúcha, onde estão os vinhedos que produzem uvas para os 
rótulos da Bueno Wines. Galvão Bueno comemora a primeira safra: 
“Um azeite para ser Extra Virgem só pode atingir 0.80 de índice de 
acidez. Nossas azeitonas produziram um Extra Virgem com incríveis 
0.15”, explica o narrador esportivo. Só é possível essa baixa acidez 
quando o óleo é extraído de azeitonas frescas. Informações: (www.
buenowines.com.br).

F - Jornada Digital
A GoDaddy, maior plataforma de cloud dedicada a pequenos negócios 
e empreendimentos independentes, anuncia a chegada de um novo 
canal de conteúdo para se comunicar com o público brasileiro, um 
blog corporativo em português https://br.godaddy.com/blog/. Feito 
para apoiar o empreendedor que está investindo na sua jornada 
digital, o blog conta com informações sobre domínio e hospedagem 
de websites, ferramentas de Marketing, segurança, criação de sites, 
e-commerce, entre outros tópicos interessantes e estratégicos na 
jornada digital de todo negócio. Com foco em pequenas empresas, 
esse canal contribui com informações relevantes para ajudar o empre-
endedor a lançar e manter seu negócio na internet. Mais informações: 
(https://br.godaddy.com/).

G - Jornalismo Investigativo
Começa nesta quinta-feira (28), e vai até sábado (30), no Campus Vila 

Olímpia da Universidade Anhembi Morumbi, a 13ª edição do Congresso 
Internacional de Jornalismo Investigativo. O evento receberá o ministro 
do STF e presidente do STJ, Luiz Fux, para debater “O Judiciário e o 
Brasil de 2018”. Além disso, entre os painéis de destaque estão o com o 
jornalista venezuelano Joseph Poliszuk, obrigado a deixar o país devido 
ao seu trabalho, e o com Marisa Kwiatkowski, repórter investigativa do 
The Indianapolis Star, uma das responsáveis pela investigação sobre casos 
de abuso sexual na equipe de ginástica dos EUA.  Outras informações: 
(http://congresso.abraji.org.br/).

H - Leilões de Imóveis do BVA
A 1ª Vara de Falência de São Paulo, autorizou dois novos leilões de 13 
imóveis do Banco BVA para pagamento de dívidas da instituição. Os 
bens, que já foram colocados à venda em outras ocasiões, possuem 
descontos que podem chegar a até 64%, se comparados aos valores de 
avaliação judicial. Os lances iniciais partem de R$178 mil e os imóveis 
podem ser arrematados nos dias 4 e 26 de julho. Entre os bens em 
leilão, destaca-se um imóvel comercial no Shopping Cadima, de Nova 
Friburgo. Ainda entre os destaques, uma casa de alto padrão de 970m², 
no bairro do Jardim Guedala, na Zona Sul. As ofertas também incluem 
fazendas localizadas em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia. Mais 
informações: (http://www.canaljudicial.com.br/). 

I - Negócios na Periferia 
O Programa Valorização de Iniciativas Tecnológicas está com inscrições 
abertas para negócios inovadores criados nas periferias de São Paulo. 
Os 24 escolhidos para participar do Programa de Aceleração receberão 
R$ 32 mil, além de capacitações, mentorias e acesso a rede de contatos. 
Os escolhidos serão capacitados em gestão, desde os aspectos técnicos 
até jurídicos e mercadológicos, e também aprenderão a desenvolver 
seus negócios. O público-alvo do programa são jovens com mais de 18 
anos e moradores de locais que precisam de qualifi cação e suporte, para 
manter seus negócios sustentáveis e gerar renda. Mais informações: 
(www.vaitec.com.br). 

J - Congresso de Matemáticos
A edição 2018 do Congresso Internacional de Matemáticos (ICM) 
ocorre de 1º a 9 de agosto, no Rio de Janeiro. Será a primeira vez que 
o congresso ocorrerá no Hemisfério Sul. Durante as várias palestras, 
prêmios e painéis, o ICM abordará o tema “Como tornar a matemática 
mais global, mais conhecida e difundida?”. Os principais objetivos 
do evento são estimular contatos entre matemáticos de diferentes 
países, apresentar avanços recentes da área e promover coopera-
ção em diversas frentes. As inscrições podem ser feitas em: (www.
icm2018.org/portal/abertura). Mais informações: (www.icm2018.org/
portal/abertura).

A - Programa Miniempresa 
Já pensou em participar e fazer a diferença orientando e compartilhando

Rua Sena Madureira, nº 1.500, acontece o seminário ‘Matriz Energética 
no Brasil Hoje: Dilemas e Perspectivas’, promovido pela Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) que objetiva ouvir as opiniões de do

Vem chamando a 

atenção a passividade 

do brasileiro, beirando 

o desinteresse, sobre a 

participação da seleção 

nacional na Copa do 

Mundo na Rússia

Para o Brasil, conhecido 
como o país do futebol, 
essa situação pareceria 

impossível em um passado 
não muito distante. O que está 
acontecendo?

Várias hipóteses são aven-
tadas como resposta e uma 
frequentemente ouvida seria 
o fracasso do time brasileiro 
na Copa anterior disputada 
em solo nacional e cujo des-
fecho foi trágico: 7 x 1 para os 
alemães.

Embora pareça esclarece-
dora, essa explicação não me 
convence, já que não se amolda 
à história do futebol nacional. 
Desde a grande decepção 
de 1950 no Maracanã, com 
a derrota por 2 x 1 para os 
uruguaios, o torcedor convive 
com vitórias empolgantes e 
derrotas sofridas e às vezes 
surpreendentes. Nem por isso 
o amor à amarelinha pareceu 
diminuir, bastando lembrar 
a queda diante da Itália na 
Copa de 1982. Até hoje aquela 
seleção é elogiada e vista como 
demonstração da qualidade 
que o futebol brasileiro pode 
apresentar.

Talentos nacionais pouco 
permanecem no Brasil e às 
vezes vão para outros países 
ainda muito jovens. O sonho 
dos garotos não é mais jogar em 
um grande clube do país ou na 
seleção. O que realmente seduz 
é o brilho de clubes espanhóis, 
alemães e ingleses, aliado a 
altíssimos salários. Isso resulta 
em uma situação frequente 
e triste: quantos brasileiros 
conhecem a escalação do time 
titular brasileiro e já viram 
todos esses jogadores atuar?

Outro aspecto que pode 
ser observado é que a Copa 
anterior aconteceu no Brasil, 

o que aumentou a expectativa 
criada ao evento, que foi muito 
comentado em diversos aspec-
tos e, naturalmente, chamou a 
atenção dos torcedores antes 
do normal. A possibilidade 
de vitória da seleção em solo 
brasileiro empolgou muitos 
torcedores. Esses fatores li-
gados diretamente ao esporte, 
porém, parecem ser pequenos 
diante do que penso ser a ver-
dadeira causa dessa inércia. O 
motivo é político e, principal-
mente, econômico.

Além de uma recessão nos 
últimos anos, a esperada re-
cuperação da economia não 
veio. O país quase parou com 
a greve dos caminhoneiros e 
não há sinais claros de que o 
poder de compra do brasileiro 
melhorará tão breve. Dado 
ainda mais eloquente está na 
média de desemprego de 2010 
e 2014, anos das Copas ante-
riores; elas foram, nos meses 
de junho e julho desses anos, 
respectivamente, de 6,95% e 
4,85%. Já em 2018 a média 
do primeiro trimestre foi de 
13,1%.

Não está sobrando dinheiro 
para comprar uma camisa 
amarela nova ou preparar uma 
festa de comemoração. Some-
-se a isso uma certa desolação 
e descrença em relação à 
política nacional, que pode 
ser constatada pela pequena 
participação política em ano de 
eleição. Em anos anteriores, o 
cenário eleitoral já estava bem 
mais defi nido do que atualmen-
te e, até o momento, poucos 
se arriscariam a prever quem 
estará no segundo turno.

Assim, diante de tantas 
dificuldades econômicas e 
incertezas políticas, não é uma 
derrota vergonhosa que tira 
do brasileiro a atenção pelo 
futebol, mas, sim, um momento 
de preocupações e dúvidas que 
uma vitória na Copa do Mundo 
não irá reduzir. 

(*) - É professor de Direito Civil 
na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, campus Campinas.

Marco Antonio dos Anjos (*)

Instituições fi nanceiras con-
sultadas pelo Banco Central 
(BC) continuam reduzindo 
a projeção de crescimento 
da economia e aumentando 
a estimativa para a infl ação. 
No sexto aumento seguido, a 
projeção para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) subiu de 3,88% 
para 4% neste ano. Para 2019, 
a estimativa segue em 4,10%.

Mesmo com o aumento 
nas projeções, as estimativas 
seguem abaixo da meta de 
4,5%, com limite inferior de 
3% e superior de 6% para este 
ano. Para 2019, a meta é 4,25% 
com intervalo de tolerância 
entre 2,75% e 5,75%. Para 
alcançar a meta de infl ação, 
o BC usa como instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic. Na 
semana passada, o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
do BC decidiu manter a Selic 
em 6,5% ao ano.

Para as instituições fi nan-
ceiras, a Selic deve permane-
cer em 6,5% ao ano até o fi m de 
2018. Para 2019, a expectativa 
é de aumento da taxa básica, 
terminando o período em 
8% ao ano. Quando o Copom 
aumenta a Selic, objetivo é 

conter a demanda aquecida, 
e isso causa reflexos nos 
preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança.

Quando o Copom diminui 
os juros básicos, a tendência é 
que o crédito fi que mais bara-
to, com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo o 
controle da infl ação. A manu-
tenção da Selic, como prevê 
o mercado fi nanceiro, indica 
que o Copom considera as 
alterações anteriores sufi-
cientes para chegar à meta de 
infl ação, objetivo que deve ser 
perseguido pelo BC.

A estimativa do mercado 
fi nanceiro para o crescimento 
da economia continua sendo 
reduzida. A projeção para a 
expansão do Produto Interno 
Bruto (PIB) passou de 1,76% 
para 1,55% na oitava redução 
seguida. A previsão de cresci-
mento do PIB para 2019 caiu, 
pela terceira vez consecutiva, 
ao passar de 2,70% para 
2,60%. A previsão do mercado 
fi nanceiro para a cotação do 
dólar passou de R$ 3,63 para 
R$ 3,65 no fi m deste ano, e 
permanece em R$ 3,60 para 
o fi m de 2019 (ABr).

Marcos Santos/USP Imagens

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
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

NORMAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO 
ESTÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) colocou 
em audiência pública as minutas de sete Normas Brasileiras 
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) 
convergidas ao padrão internacional e incentiva os 

sobre os textos. 

Ipsas 24 – Presentation of Budget Information in Financial 
Statements

Separate Financial 
Statements

Consolidated 
Financial Statements; NBC TSP 18 – Investimento em 

Investments in Associates and Joint Ventures; NBC TSP 
Joint 

Arrangements
Disclosure of 

Interests in Other Entities

– Public Sector Combinations.

– www.crcsp.org.br – ou no site do CFC – www.cfc.org.br.

A Organização dos Países Ex-
portadores de Petróleo (Opep) e 
outros dez grandes produtores, 
entre eles a Rússia, decidiram 
elevar a oferta de petróleo no 
mercado em 1 milhão de barris 
diários, o que provocará um 
aumento real de 600 mil barris 
a partir de julho. “Chegamos por 
consenso ao milhão de barris que 
tinha sido comentado. Eles serão 
distribuídos entre países-Opep 
e não-Opep”, disse o ministro 
do Petróleo da Arábia Saudita, 

Khalid al-Falih.
Em um encontro que será rea-

lizado hoje (26) com a Rússia, a 
Opep decidirá como esse aumento 
de produção será dividido. O 
ministro de Petróleo da Nigéria, 
Emmanuel Ibe Kachikwu, afi rmou 
que participam no acordo os 14 
membros da Opep e dez países 
que acertaram no fi m de 2016 
um corte de 1,8 milhão de barris 
na produção diária para elevar os 
preços no mercado internacional 
(Ag.EFE).

O setor de serviços é o que vem registrando maior dinamismo.

Enquanto a população ocupada com mais de 60 anos cresceu 
8%, a de trabalhadores entre 25 e 39 anos teve um aumento 
de 0,9% no primeiro trimestre de 2018, na comparação 

com o mesmo período do ano anterior.
Entre aqueles com ensino médio incompleto, a ocupação se 

expandiu 10%, mas ela recuou 9% para os que têm apenas o 
ensino fundamental. 

O estudou analisou o mercado de trabalho a partir dos micro-
dados da pesquisa do IBGE, e dos dados de emprego formal do 
Caged, do Ministério do Trabalho. A avaliação é de que o mercado 
apresentou sinais de melhora nos últimos trimestres, mas os 
dados mais recentes apontam uma estabilidade, colocando em 
dúvida o ritmo da recuperação. A taxa de desocupação vem se 
mantendo em torno de 12,5%, refl exo de uma desaceleração do 
crescimento da população ocupada.

“Viemos de um período de retração muito grande. Nossa 
recuperação apresenta bases ainda frágeis, com muita informa-
lidade, o que traz alta volatilidade para o setor, tanto em termos 
de ocupação, quanto de rendimento.”, explica Maria Andréia 
Lameiras, pesquisadora do Ipea e uma das autoras da pesquisa. 
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Emprego reage com mais intensidade 
para os maiores de 60 anos

A seção Mercado de Trabalho da Carta de Conjuntura do Ipea divulgada ontem (25), mostra um 
comportamento distinto da ocupação, dependendo da idade do trabalhador e de seu grau de instrução

A ocupação vem reagindo em praticamente todos os setores da 
economia, mas em intensidades distintas. O setor de serviços 
foi o que registrou maior dinamismo, com uma criação líquida 
de quase 190 mil novos postos de trabalho nos doze meses até 
maio (Ipea).

Mercado espera por mais 
infl ação e menor crescimento

Opep amplia oferta de petróleo
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À procura
de um muro?

A observação pode 

parecer exagerada, 

mas pesquisas feitas 

logo após a vitória de 

Donald Trump atestam: 

o mega-empresário de 

topete agressivo e peito 

empinado ganhou o 

pleito por causa do 

muro

Sim, o gigantesco muro 
que ele prometeu cons-
truir separando o México 

dos Estados Unidos, tendo 
como objetivo fechar frontei-
ras escancaradas que mexi-
canos e outros grupos latinos 
ainda usam para tentar a vida 
sob a bandeira norte-ameri-
cana. Pesquisas apontavam 
a questão migratória como a 
mais sensível para o eleitorado 
conservador republicano, forte 
o sufi ciente para garantir vitó-
ria ao seu candidato.

Trump sabia que o muro 
abriria polêmica, seria consi-
derado ideia extravagante e 
dispendiosa, e que, a depender 
da reação interna, poderia, 
até, deixá-lo em banho-maria. 
Exatamente como parece 
acontecer hoje, o muro está 
encostado nas laterais do de-
bate. Sabia também ele que a 
promessa de construção do 
muro seria suficiente para 
animar a corrente naciona-
lista, que brandia o refrão: “a 
América para os americanos 
em primeiro lugar”. 

Pois bem, a estratégia deu 
certo. O chamado Cinturão da 
Ferrugem- compreendendo 
partes de Michigan, Pensilvâ-
nia, Ohio e Virgínia Ocidental, 
regiões que concentravam 
usinas siderúrgicas e outros 
setores até a década de 80 – 
voltou a se animar. O muro 
trouxe esperança para áreas 
que haviam perdido empregos 
com a globalização. A espe-
rança disparou a autoestima. 
Trump fechou compromisso e, 
pimba, levou a melhor.

Comparemos a situação com 
nossas plagas e circunstâncias. 
Que discurso os nossos presi-
denciáveis têm recitado para 
envolvimento do eleitor? 

O discurso mais onipresente 
parece ser o de “pôr ordem 
na bagunça”. Mesmo assim, 
trata-se de um conjunto de 
referências mosaicadas, uma 

aqui, outra acolá. O eleitor, 
saturado de mesmice, tem 
a atenção focada no perfil 
que denota defesa da ordem, 
combate à bandidagem e até 
mesmo restrição ao próprio 
corpo parlamentar que integra: 
o capitão Jair Bolsonaro. Ele 
capitaliza as atenções não por 
seus méritos, mas por defeitos 
de seus adversários.

Sua expressão de cunho 
militar-repressiva é avocada 
como bitola para regular as 
engrenagens da política e da 
administração. Sua visão de 
militar abriga o acervo das em-
presas públicas sob o império 
do Estado, não devendo, por-
tanto, ser privatizadas, e esse 
discurso, também do gosto das 
esquerdas, baixa na cuca das 
massas como defesa das rique-
zas nacionais, preservação dos 
bens públicos. 

As massas entendem pri-
vatização como retirada do 
patrimônio do Estado para 
entregar aos “larápios dos 
negócios privados”. Tentar 
esclarecer sobre a viabilidade 
de um Estado efi ciente, não 
paquidérmico, é chover no 
molhado. Não entra como coisa 
positiva no sistema cognitivo 
do povo.

Outra falha gritante na ex-
pressão dos atores políticos é 
a ausência de um “Projeto para 
o Brasil”, uma peça estrutura-
da, com começo, meio e fi m, 
contemplando todas as áreas 
e setores, da infraestrutura 
técnica ao território social e 
ao panorama tributário. Não 
se ouviu, até o momento, algo 
que contenha uma abordagem 
completa envolvendo as te-
máticas nacionais. Eventuais 
respostas de pré-candidatos 
se limitam aos assuntos de 
momento, circunscritos ao 
tema levantado, geralmente 
segurança pública, educação 
ou saúde.

E nenhum protagonista, até 
esse instante, chegou a esboçar 
um desenho de seu muro, o vér-
tice, a coluna vertebral de sua 
identidade. As tentativas são 
tímidas, genéricas, algumas pa-
recendo platitudes. Perdem-se 
no oceano de mesmices. Ou no 
oásis de repetições.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político e de 
comunicação Twitter@gaudtorquato 

(www.observatoriodaeleicao.com).

Gaudêncio Torquato (*)

Os novos prefeitos devem cumprir mandato até 2020.
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Putin convida 
Netanyahu e Abbas 
para fi nal da Copa

O presidente da Rússia, Vladi-
mir Putin, convidou o primeiro-
-ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu, e o chefe da Autori-
dade Nacional Palestina (ANP), 
Mahmoud Abbas, para a fi nal 
da Copa do Mundo de 2018, 
marcada para 15 de julho. 

Em entrevista à agência pales-
tina ofi cial “Wafa”, o presidente 
da associação local de futebol, 
Jibril Rajoub, também dirigente 
do Fatah, partido de Abbas, dis-
se que o líder já confi rmou sua 
presença na decisão do mundial.

Netanyahu, por sua vez, ainda 
não disse se assistirá à fi nal da 
Copa. Na partida de abertura, 
entre Rússia e Arábia Saudita, 
Putin havia sido acompanhado 
no estádio pelo presidente da 
Fifa, Gianni Infantino, e pelo 
príncipe herdeiro da Arábia 
Saudita, Mohammad bin Salman 
(ANSA).

Regulamentação 
do exercício da 
profi ssão de 
tecnólogo

A Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Públi-
co da Câmara dos Deputados 
debate hoje (26) a regulamen-
tação da profi ssão de tecnólogo. 
Em 2013, a Câmara aprovou 
uma proposta que determina 
que o exercício da profi ssão 
de tecnólogo será privativo dos 
diplomados em cursos superio-
res de tecnologia reconhecidos 
oficialmente. Esse projeto 
ainda aguarda deliberação da 
Mesa Diretora sobre o recurso 
impetrado contra a tramitação 
conclusiva da matéria. 

O deputado Orlando Silva 
(PCdoB-SP), que pediu a reali-
zação da audiência, afi rma que 
a regulamentação da profi ssão 
será um fator de inclusão de 
milhares de profi ssionais qua-
lifi cados no mercado de traba-
lho. “Profi ssionais esses que 
representam uma verdadeira 
revolução na forma de agir, 
pensar e produzir”. A inclusão 
dos tecnólogos no mercado de 
trabalho, segundo o parlamen-
tar, deve recuperar, em muito 
pouco tempo, a distância que 
nos separa da qualidade dos 
serviços prestados no mundo 
desenvolvido. 

Foram convidados para dis-
cutir o assunto, entre outros: 
o presidente da Federação Na-
cional dos Tecnólogos, Efraim 
Geraldo Rodrigue Leite; 

o presidente do Sindicato 
dos Tecnólogos do Estado de 
São Paulo, José Paulo Garcia; 
e representantes do Ministério 
do Trabalho e da Secretaria de 
Educação Superior do Ministé-
rio da Educação (Ag.Câmara).

A constatação foi desta-
cada pelos convidados 
da audiência pública 

realizada na Subcomissão 
Temporária do Estatuto do Tra-
balho, ontem (25). A reunião 
abordou a jornada de trabalho, 
o trabalho extraordinário e o 
salário mínimo mediante o novo 
Estatuto do Trabalho.

Segundo o relator da proposta, 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
a iniciativa foi construída cole-
tivamente com entidades que 
têm compromisso com o social. 
“Trata-se de um texto técnico, 
legitimado por uma visão social, 
econômica e humanitária que 
nasce da própria sociedade e dos 
maiores especialistas brasileiros 
em legislação trabalhista. Quere-
mos resgatar os direitos do tra-
balhador que só perderam com 
a Reforma Trabalhista”, disse.

Propõe que a jornada de 
trabalho passe de 44 horas 
para 40 horas semanais e para 
30 horas para trabalhadores 
em condições perigosas e 
insalubres. Segundo Paula 
Freitas, pesquisadora do Ce-
sit/Unicamp, a proposição é 
válida, porque a jornada de 
trabalho não é restrita apenas 
à relação de trabalho. “É algo 
que se expande e vai para as 
relações sociais, que defi nem 

Senador Paulo Paim, relator da sugestão que institui o Estatuto do Trabalho, coordenou a 

audiência pública em que foram debatidos temas como jornada de trabalho,

trabalho extraordinário e salário mínimo.

A Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado debate 
hoje (26) as dificuldades 
para aquisição de alguns 
medicamentos especiais para 
doenças raras. O Ministério da 
Saúde, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e 
representantes dos laborató-
rios Alexion Pharmaceuticals, 
Sanofi -Genzyme e Shire foram 
convidados para a audiência 
pública.

A iniciativa foi do senador 
Humberto Costa (PT-PE), 
que recebeu diversas queixas 
relativas à compra de medi-
camentos pelo Ministério da 
Saúde, assim como problemas 
de liberação junto à Anvisa. Os 
preços cobrados pelos laborató-
rios também foram criticados: 
o Aldurazyme, por exemplo, 
fabricado pela Sanofi -Genzyme 
e indicado para tratar a Muco-
polissacaridose, custa mais de 
R$ 2.700 a caixa pela internet. 
Segundo o senador, a fi nalida-
de da audiência é justamente 
discutir essa questão com os 
principais envolvidos:

“Temos de debater a grave 
situação sobre a compra do 
medicamentos para doenças 
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O senador Humberto Costa foi o autor do requerimento para 

realização da audiência.
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Invalidação dos direitos do 
trabalhador ‘é tendência’ de mercado
A tendência do mercado de trabalho é eliminar os direitos do trabalhador para transformá-lo em 
autônomo e utilizá-lo como fator de produção

quem somos nós. O trabalhador 
precisa ter tempo para educar 
seus fi lhos ou se qualifi car de 
acordo com a demanda do 
mercado, por exemplo. A de-
fi nição da jornada de trabalho 
diz respeito à qualidade de vida 
desse trabalhador”, salientou.

A sugestão em análise na 
CDH também estabelece como 
infrações graves o aumento da 
jornada de trabalho e a redução 
do salário mínimo. Para Lucas 
Reis, representante do Sindi-
cato Nacional dos Auditores 
Fiscais do Trabalho (Sinait), o 

desrespeito a esses elementos 
atinge diretamente o cerne da 
legislação trabalhista. “Atacar 
esses elementos é atacar o vin-
culo empregatício com um todo. 
Além disso, esses elementos es-
tão intimamente ligados à saúde 
pública. O Brasil é o quarto país 
que mais mata os trabalhadores 
no ambiente de trabalho. Essa 
chacina acontece, pois as pes-
soas estão trabalhando demais 
e sem proteção”, ressaltou.

Para Ludmilla Abílio, pes-
quisadora do Cesit/Unicamp, 
além do salário mínimo não 

corresponder às necessidades 
mínimas do trabalhador, a 
Reforma Trabalhista garante o 
recebimento de um valor ainda 
menor. “O salário mínimo é um 
farol para os trabalhadores in-
formais, pois é, culturalmente, 
aceito como o valor mínimo 
para a remuneração de um 
trabalhador. Com a reforma, o 
trabalho intermitente garante 
o rebaixamento do valor da 
força de trabalho. Ou seja, as 
pessoas podem ganhar, por 
lei, um valor inferior ao salário 
mínimo”, criticou (Ag.Senado). 

Custo e fornecimento de 
medicamentos para doenças raras

Os eleitores de sete municípios 
brasileiros voltaram às urnas do-
mingo (25) para escolher novos 
prefeitos, após os vencedores 
no pleito de 2016 terem seus 
mandatos cassados pela Justiça 
Eleitoral. Em Minas Gerais, ven-
ceu as eleições suplementares, 
na cidade de Santa Luzia, o can-
didato Christiano Xavier (PSD), 
com 54,28%. No município de 
Timóteo, o eleito foi Douglas 
Willkys (PSB), com 48,28%, en-
quanto que em Itanhomi o novo 
prefeito será Raimundo Francisco 
Penaforte (MDB), após receber 
42,98% dos votos válidos.

No Rio de Janeiro, os eleitores 
de Cabo Frio escolheram Dr. 
Adriano (Rede) como novo 
prefeito. Ele recebeu 68,58% 
dos votos, superando Rafael 
Peçanha (PDT). Em Rio das 
Ostras, o vencedor foi Marce-
lino da Farmácia (PV), com 
50,24% dos votos válidos. No 
Pará, foi eleita no município 
de Moju a candidata Maria 
Nilma (MDB), com 94,49% dos 
votos válidos. Já em São Paulo, 
57,93% dos eleitores de Santa 

raras. E, neste caso específi co, 
o Aldurazyme (laronidase), o 
Myozyme (alfa-alglicosidase) e 
o Fabrazyme (beta-agalsidase). 

Existem cerca de 13 milhões 
de pessoas com doenças raras 
no Brasil, segundo pesquisa 
da pesquisa da Associação 
da Indústria Farmacêutica de 
Pesquisa. 

São males como a Esclerose 
Lateral Amiotrófi ca (doença 
degenerativa do físico Stephen 
Hawking), o Hipotireoidismo 
Congênito (que causa uma 

forma de nanismo), a Doença 
de Pompe (mal genético que 
causa hipertrofi a cardíaca na 
infância), a Fibrose Cística 
do Pâncreas ou do Pulmão e 
até mesmo a Doença Celíaca 
(intolerância ao glúten).

Estima-se que haja 7 mil 
doenças raras diagnosticadas, 
sendo 80% delas de origem ge-
nética. E vários dos pacientes 
dessas doenças no Brasil so-
mente conseguem tratamento 
após recorrerem à Justiça 
contra o Estado (Ag.Senado).

Sete municípios do país têm
novos prefeitos

Cruz da Palmeira escolheram 
Zé da Fármacia (Patriota). Os 
eleitos devem cumprir mandato 
até o pleito de 2020.

O estado do Tocantins 
também teve eleições suple-
mentares nesse domingo. O 
agropecua rista Mauro Carlesse, 
do PHS, foi eleito para conti-
nuar no cargo e cumprir um 

mandato-tampão, até o fi m do 
ano. Ele superou, no segundo 
turno, o candidato Vicentinho 
Alves (PR), que recebeu 25% 
dos votos válidos. O novo gover-
nador permanecerá no cargo 
até 31 de dezembro e poderá 
concorrer à reeleição no pleito 
de outubro. Carlesse deve ser 
empossado em 9 de julho (ABr).

O emprego das chamadas 
armas brancas, como facas e 
canivetes, pode voltar a ser 
agravante para crime de rou-
bo. É o que prevê o projeto 
que está na pauta do Senado 
e pode ser votado hoje (26). O 
texto prevê aumento entre um 
terço e metade da pena para 
quem usar esse tipo de arma 
no crime. Até abril deste ano 
o emprego de arma branca era 
considerado agravante para o 
crime de roubo. 

Essa norma, no entanto, foi 
excluída pela lei que aumentou 
a pena para roubo com uso de 
explosivos. A mudança recebeu 
críticas de especialistas em 
Direito Penal e de integrantes 
do Judiciário e do Ministério 
Público, o que levou a Comis-
são de Constituição e Justiça a 
apresentar o projeto. De acordo 

com o Código Penal o crime é 
de roubo quando há subtração 
de algo alheio mediante grave 
ameaça ou violência à pessoa. 
A pena é de reclusão de 4 a 10 
anos, além de multa. A punição 
pode ser aumentada em dois 
terços se há violência com arma 
de fogo ou se forem usados 
explosivos.

Também está previsto au-
mento de pena de um terço até 
metade se o roubo é praticado 
por mais de uma pessoa; se a 
vítima está trabalhando com 
transporte de valores; se for 
roubo de veículo seguido de 
remoção para outro estado ou 
para o exterior; se há sequestro; 
ou se o roubo for de substâncias 
explosivas ou de acessórios para 
sua fabricação. Se for aprovado, 
o projeto ainda terá de passar 
pela Câmara (Ag.Senado).

O emprego de facas e canivetes, pode voltar a ser agravante para 

crime de roubo.

Brian A Jackson

Aumento de pena para 
roubo com arma branca
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Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC 2017
 2017
Lucro Líquido do Exercício  (6.970,00)
Atividade Operacional  (6.970,00)
(+) Aporte de capital pelos sócios / emissão de ações  1.249.440,83
Atividade de Financiamento  1.249.440,83
(-) Aquisição de novos negócios e empresas  (1.242.470,83)
Atividade de Investimento  (1.242.470,83)
Caixa Gerado no Período  -
( + ) Saldo anterior de Caixa ou equivalente  100,00
Saldo Atual de Caixa ou Equivalente  100,00

Balanço Patrimonial em 31/12/2017 12/2017 12/2016
ATIVO 5.149.283,96 3.906.813,13
Ativo Circulante 100,00 100,00
Disponibilidades: Caixa 100,00 100,00
Ativo não Circulante 5.149.183,96 3.906.713,13
Investimentos 5.149.183,96 3.906.713,13
Participações Societárias 5.149.183,96 3.906.713,13
Total do Ativo  5.149.283,96  3.906.813,13

Balanço Patrimonial em 31/12/2017 12/2017 12/2016
PASSIVO 5.149.283,93 3.906.813,13
Passivo Circulante - -
Passivo não Circulante - -
Patrimônio Líquido 5.149.283,96 3.906.813,13
Capital Social 5.156.253,96 3.906.813,13
Quotistas no País 100,00 100,00
Quotas de Capital Próprio 5.156.153,96  3.906.713,13
Resultados Acumulados (6.970,00)  -
Lucros ou Prejuízos (6.970,00)  -
Total do Passivo  5.149.283,96  3.906.813,13

ER41 Participações S.A. - CNPJ: 21.564.179/0001-80
Demonstrações Contábeis

Fabricio Tadeu Palopoli - Diretor
Egleice Catia Rodrigues Petrarca - CRC: 1SP189943/O-0
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Pequenos negócios concentram mais 
de 70% das vagas criadas em maio
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oApesar da paralisação dos 

caminhoneiros, as micro 
e pequenas empresas 
mantiveram a expansão dos 
postos de trabalho no mês 
de maio

O saldo de 24.383 vagas foi o 
quinto resultado positivo con-
secutivo neste ano. De acordo 

com o levantamento do Sebrae com 
base nos dados do Caged, a geração de 
vagas correspondeu a 72,4% do total de 
empregos gerados no país, no mês pas-
sado. No período, as médias e grandes 
empresas responderam pela criação de 
9 mil empregos (27% do total).

“É sempre animador confi rmar a 

força da micro e pequena na econo-
mia brasileira. Mesmo com diversos 
setores prejudicados pelo desabas-
tecimento, o resultado na geração de 
emprego em maio reforça o compor-
tamento dos pequenos negócios, que 
em períodos de crise são os últimos a 
demitir, e ao retornar a estabilidade, 
são os primeiros a contratar”, avalia 
Heloisa Menezes, diretora técnica e 
presidente em exercício do Sebrae. 
Ela observa também que a Sondagem 
Conjuntural do Sebrae já indicava a 
manutenção dos postos de trabalho 
no período.

Nos cinco primeiros meses de 2018, 
os pequenos negócios acumularam 
um saldo de 328 mil novos postos de 
trabalho, 65% acima do registrado no 
mesmo período do ano passado (198,7 

mil postos). Já as médias e grandes 
empresas acumulam saldo de 38,8 mil 
empregos gerados este ano, sinalizan-
do uma recuperação no saldo negativo 
verifi cado no mesmo período de 2017, 
quando mais de 136 mil postos foram 
fechados entre janeiro e maio.

A análise por setor destacou os 
pequenos negócios da Agropecuária, 
que puxou a geração de vagas no mês 
passado, com a criação de 23,4 mil 
novos postos, especialmente no cultivo 
de café, laranja e bovinocultura. As 
micro e pequenas empresas do setor 
de Serviços apareceram em segundo 
lugar, com 10,9 mil novas contratações. 
Já os pequenos negócios do Comércio 
e da Indústria registraram demissões, 
com o fechamento de 10,5 mil e 7,8 mil 
vagas, respectivamente (Ag. Sebrae).

Notas explicativas às demonstrações financeiras
1. Contexto operacional: A Marubeni Grãos Brasil S.A. (a “Companhia” ou 
“MGB”) foi fundada em 27/04/16, e é uma sociedade anônima por ações, e 
que tem por objeto (i) o comércio atacadista, inclusive importação e expor-
tação, de grãos em geral, em especial soja, milho e trigo; (ii) o comércio 
atacadista, inclusive importação e exportação, de cereais e leguminosas 
beneficiados; (iii) o comércio atacadista, inclusive importação e exportação, 
de óleo de soja; (iv) o agenciamento de cargas; (v) as representações co-
merciais nacionais e internacionais de matérias agrícolas e de mercadorias 
em geral; (vi) a importação e exportação de bens e serviços relacionados 
com suas atividades operacionais; (vii) a administração de bens próprios; e 
(viii) a participação em outras sociedades na qualidade de sócia, acionista 
ou qualquer outra. A Companhia iniciou as suas atividades em 3/05/2017. 
2. Apresentação das demonstrações financeiras e resumo das princi-
pais práticas contábeis adotadas: As demonstrações financeiras da Com-
panhia para o exercício findo em 31/12/17 foram autorizadas para emissão 
pela Administração em 23/04/18. As demonstrações financeiras da Compa-
nhia para o exercício findo em 31/12/17 foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas 
pelo CPC. A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e in-
terpretações emitidas pelo CPC, que estavam vigentes em 31/12/2017. As 
demonstrações financeiras foram elaboradas no curso normal dos negócios. 
A Administração não identificou nenhuma incerteza relevante sobre a capa-
cidade da Companhia e da continuidade das atividades nos próximos 12 
meses. As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo 
histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e 
passivos como aqueles advindos de instrumentos financeiros, os quais são 
mensurados pelo valor justo. Para atender às disposições societárias (CPC 
26 (R1)), a Companhia apresentou a demonstração do resultado abrangen-
te em suas demonstrações financeiras. Os dados não financeiros incluídos 
nesta demonstração financeira, tais como projeções econômicas, volumes, 
margem e seguros, não foram auditados. Estimativas: As demonstrações fi-
nanceiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utili-
zadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na 
preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores ob-
jetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para deter-
minação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. 
Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a sele-
ção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas opera-
ções, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de 
ajuste a valor presente, análise do risco de crédito para determinação da 
provisão para devedores duvidosos, assim como da análise dos demais ris-
cos para determinação de outras provisões, inclusive para demandas judi-
ciais. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá re-
sultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras 
devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A 
Companhia revisa suas estimativas e premissas ao menos uma vez por ano. 
Moeda funcional e moeda de apresentação: De acordo com o CPC 02 (R2), 
a moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal no qual a 
Entidade opera. A norma estabelece no parágrafo 9 quais os principais fato-
res que devem ser considerados para determinação da moeda funcional. 
Cabe ressaltar que, mesmo a norma citando os fatores que devem ser con-
siderados para determinação da moeda funcional, esse processo não é ób-
vio e em algumas situações a Administração, com base em seu julgamento, 
determina a moeda funcional que representa com maior fidedignidade os 
efeitos econômicos das transações, eventos e condições subjacentes. A mo-
eda funcional e de apresentação da Companhia é o dólar norte-americano. 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais (moeda 
de apresentação), convertendo-se a o dólar norte-americano para Reais, 
utilizando-se para isto a taxa de câmbio de fechamento do exercício de R$ 
3,3080 para os ativos e passivos, e a taxa média mensal para as contas de 
resultado. As variações cambiais resultantes da conversão de ativos, passi-
vos, contas de resultado e de patrimônio líquido foram reconhecidas em 
conta específica do patrimônio líquido denominada “Ajustes Acumulados de 
Conversão”. As principais políticas contábeis adotadas na elaboração das 
demonstrações financeiras estão apresentadas a seguir: a) Apuração do 
resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o 
regime contábil de competência de exercício. A receita líquida é mensurada 
com base no valor justo da contraprestação recebido, excluindo descontos, 
abatimentos e encargos sobre vendas. b) Reconhecimento de receita: 
i) Venda de produtos - exportação: A Companhia reconhece a receita quan-
do: (i) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; (ii) é provável 
que benefícios econômicos futuros fluam para a Companhia; e (iii) quando 
critérios de venda específicos tiverem sido atendidos, quais sejam transfe-
rência de propriedade e do risco da mercadoria ao cliente. A comprovação 
da transação é baseada nos parâmetros previstos pelo Incoterms, que no 
caso da Companhia somente exporta na modalidade FOB (“Free on Board”). 
A receita é o rendimento líquido das vendas, após dedução de impostos, 
descontos e devoluções. A receita é reconhecida na data de emissão do 
certificado de embarque (“Bill of Lading”); ii) Receita financeira: A receita fi-
nanceira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da 
taxa de juros efetiva, e é reconhecida à medida que há expectativa de reali-
zação provável. c) Transações e saldos: As operações com moedas estran-
geiras são convertidas em moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio 
vigentes nas datas das transações ou na data da avaliação, para os itens 
que são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da li-
quidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final 
do exercício, referentes aos ativos e passivos monetários em moedas es-
trangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado e apresentados 
na rubrica “Variações monetárias e cambiais, líquidas”. d) Caixa e equivalen-
tes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, câmbio disponível, e outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, cujos vencimentos originais são inferiores a 90 dias, que são pron-
tamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão su-
jeitos a um insignificante risco de mudança de valor. e) Contas a receber: As 
contas a receber correspondem aos valores a receber da Marubeni América 
(“MAC”), que é parte relacionada, pela venda de grãos (soja ou milho) no 
decurso normal das atividades da Companhia. O contas a receber é deter-
minado com base no valor de mercado, e sua marcação é impactada direta-
mente no resultado na rubrica de “Venda de mercado externo”. f) Estoques: 
Os estoques são produtos da atividade de compra e venda (trading) e con-
forme determinado pelo CPC 16 (R1) são avaliados pelo valor justo deduzi-
dos dos custos de venda. O ganho ou perda relativo à marcação a mercado 
é reconhecida diretamente no resultado na rubrica de “Custo de produtos 
vendidos”. g) Imobilizado: Equipamentos de informática e móveis e utensí-
lios são demonstrados ao custo, líquido de depreciação acumulada e perdas 
acumuladas por perda por redução ao valor recuperável, se houver. A depre-
ciação é calculada com base no método linear ao longo das vidas úteis es-
timadas dos ativos. O valor residual e a vida útil dos ativos e os métodos de 
depreciação são revistos anualmente e ajustados de forma prospectiva, 
quando for o caso. h) Ativos intangíveis: A Companhia somente possui ativos 
intangíveis de vida útil definido, e que são em sua totalidade formados por 
sistemas de informática, que são mensurados ao custo no momento do seu 
reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis 
são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acu-
muladas de valor recuperável. Esses ativos intangíveis com vida definida 
são amortizados ao longo da vida útil-econômica e avaliados em relação à 
perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de 
perda de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização 
para um ativo intangível com vida definida são revisados no mínimo ao final 
de cada exercício social. Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo 
intangível são mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da 
venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do 
resultado no momento da baixa do ativo. i) Redução ao valor recuperável de 
ativos: A Companhia avalia no final de cada período de apresentação do 
relatório se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros 
está deteriorado e os prejuízos de impairment são reconhecidos somente se 
houver evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais 
eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos e aquele evento 
de perda tiver um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo fi-
nanceiro ou grupo de ativos financeiros que possa ser estimado de maneira 
confiável. Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidên-
cia objetiva de uma perda por impairment incluem: • dificuldade financeira 
relevante do emitente ou tomador; • uma quebra de contrato, como inadim-
plência ou mora no pagamento dos juros ou principal; • torna-se provável 
que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira; • o desa-
parecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às 

Balanço patrimonial Nota 2017 2016
Ativo circulante 82.180 5.606
Caixa e equivalente de caixa 3 38.083 5.450
Contas a receber - partes relacionadas 4 13.718 –
Tributos a recuperar 6 2.500 61
Estoques 5 26.789 –
Outros 7 1.090 95
Imposto de renda e contribuição social diferidos 8 1.304 –
Imobilizado 9 313 109
Intangível 10 725 349
Total do ativo não circulante 2.342 458
Total ativo 84.522 6.064

Balanço patrimonial Nota 2017 2016
Passivo circulante 79.321 48
Fornecedores 11 50.901 22
Empréstimos e financiamentos 12 22.322 –
Instrumentos financeiros derivativos 21 5.634 –
Obrigações sociais e trabalhistas 205 –
Outros 259 26
Patrimônio líquido 5.201 6.016
Capital social subscrito 14 6.000 6.000
Ajustes de conversão 9 (6)
Lucros (prejuízos) acumulados (808) 22
Total do passivo e do patrimônio líquido 84.522 6.064

Demonstração do resultado Nota 2017 2016
Receita operacional líquida 15/19 446.678 –
- Custo das mercadorias vendidas 16 (442.971) –
Lucro bruto 3.707 –
Despesas gerais e administrativas 17 (2.999) (230)
Resultado operacional antes dos efeitos financeiros 708 (230)
Receitas financeiras 4.377 259
Despesas financeiras (6.377) (1)
Resultado financeiro, líquido 18 (2.000) 258
Resultado antes do IR e da CS (1.292) 28
Correntes 8 (842) (6)
Diferidos 8 1.304 –
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (830) 22
Lucro (prejuízo) por ação (0,14) –

Demonstração do resultado abrangente 2017 2016
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (830) 22
Ajustes de conversão 15 (6)
Total do resultado abrangente (815) 16

Demonstração do fluxo de caixa 2017 2016
Lucro (prejuizo) líquido do exercício (830) 22
  Resultado financeiro não realizado 5.634 –
  MTM estoques/provisão retenção (82) –
  MTM Contrato de compra preço não fixado (890) –
  Depreciação e amortização 140 –

3.972 22
Ajuste de capital de giro: Clientes (13.718) –
 Tributos recuperar (2.439) (61)
 Estoques (26.707) –
 Outros ativos (995) (95)
 Tributos e contribuições (1.304) –
 Fornecedores 51.769 22
 Empréstimos e financiamentos 22.322 –
 Outros passivos 438 26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais 33.338 (86)
 Atividades investimento: Aquisição imobilizado/intangível (720) (458)
 Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento (720) (458)
 Atividades de financiamento: Aportes de capital – 6.000
 Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento – 6.000
  Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 
   antes dos efeitos de conversão 32.618 5.456
 Efeitos da conversão 15 (6)

32.633 5.450
 Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 5.450 –
 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 38.083 5.450
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 32.633 5.450

Demonstração 
das mutações do 

patrimônio líquido
Capital 
social

Reser- 
va 

legal

Lucros  
acumu- 

lados

Ajustes  
de con- 
versão

Resulta- 
do do  

exercício Total
Aporte de capital 6.000 – – – – 6.000
Resultado do exercício – – – – 22 22
Alocação de resultado – 1 21 – (22) –
Ajuste de tradução (CTA) – – – (6) – (6)
Saldo em 31/12/2016 6.000 1 21 (6) – 6.016
Resultado do exercício – – – – (830) (830)
Alocação de resultado – – (830) – 830 –
Ajuste de tradução (CTA) – – – 15 – 15
Saldo em 31/12/2017 6.000 1 (809) 9 – 5.201

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ nº 25.142.875/0001-59

Demonstrações Financeiras Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 e Período de 27 de Abril a 31 de Dezembro de 2016 (Em milhares de reais)

dificuldades financeiras; • dados observáveis indicando que há uma redução 
mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira 
de ativos financeiros. O montante do prejuízo é mensurado como sendo a 
diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de 
caixa futuros estimados descontados à taxa de juros em vigor original dos 
ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo 
é reconhecido na demonstração do resultado. Se, em um período subse-
quente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser 
relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do deve-
dor), a reversão da perda por impairment reconhecida anteriormente será 
reconhecida na demonstração do resultado. j) Outros ativos e passivos e 
classificação entre curto e longo prazo: Um ativo é reconhecido no balanço 
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados 
em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com se-
gurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia pos-
sui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passa-
do, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. 
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do 
risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes 
quando sua realização ou liquidação são prováveis que ocorram nos próxi-
mos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.  
k) Empréstimos e recebíveis: Os empréstimos e recebíveis são ativos finan-
ceiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, que não 
são cotados em um mercado ativo, e compreendem caixa e equivalentes de 
caixa, e são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa 
de juros efetiva. l) Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e finan-
ciamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos 
da transação incorridos, e são, subsequentemente, apresentados ao custo 
amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados e o valor de liqui-
dação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em 
que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método de taxa efetiva 
de juros. m) Contas a pagar aos fornecedores: Correspondem às obrigações 
a pagar por mercadorias que foram adquiridas de fornecedores no curso 
normal dos negócios. A Companhia possui dois tipos de contratos de com-
pra de mercadoria. São eles: i) Contratos com preço definido: Os contratos 
com preço definido são inicialmente reconhecidos pelo valor justo e subse-
quentemente, mensurados pelo custo amortizado com o uso do método da 
taxa efetiva. Com o pagamento ocorre, no geral, três dias após a entrega da 
mercadoria, o impacto é irrelevante. ii) Contratos a fixar: Os contratos a fixar 
são inicialmente registrados pelo valor justo, que é mensurado com base na 
melhor estimativa do valor de mercado na data da transação e posterior-
mente, até que ele seja fixado seu valor é mensurado com base no valor de 
mercado por meio do resultado. O ganho ou perda relativo à marcação a 
mercado é reconhecido diretamente no resultado na rubrica de “custo de 
produtos vendidos”. n) Tributação: Imposto de renda e CS - correntes. A tri-
butação sobre o lucro compreende o IR e a CS. O IR é computado sobre o 
lucro tributável pela alíquota de 15% acrescido do adicional de 10% para os 
lucros que excederem R$240 no período de 12 meses. A CS é computada 
pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável reconhecido pelo regime de 
competência. Portanto, as inclusões ao lucro contábil de despesas, tempo-
rariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não 
tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente, geram 
créditos ou débitos tributários diferidos. As antecipações ou valores passí-
veis de compensação são demonstrados no ativo circulante, de acordo com 
a previsão de sua realização. Impostos diferidos: O IR e CS diferidos são 
calculados sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre 
as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis. São deter-
minados usando as alíquotas de imposto promulgadas na data do balanço e 
que devem ser aplicadas quando o respectivo IR e CS diferidos nos ativos 
for realizado ou quando o IR e a CS diferido passivo forem liquidados. O IR 
e a CS diferidos no ativo são reconhecidos sobre diferenças temporárias, 
prejuízos fiscais e base negativa da CS sobre lucro líquido, na extensão em 
que a sua realização seja provável. O IR diferido sobre prejuízos fiscais acu-
mulados não possui prazo de prescrição, porém a sua compensação é limi-
tada em anos futuros em até 30% do montante do lucro tributável de cada 
exercício. Os créditos tributários diferidos decorrentes de prejuízo fiscal ou 
base negativa da CS são reconhecidos somente na extensão em que seja 
provável que existirá base tributável positiva para a qual as diferenças tem-
porárias possam ser utilizadas. o) Ativos e passivos financeiros - classifica-
ção, reconhecimento e mensuração: A Companhia classifica seus ativos fi-
nanceiros nas seguintes categorias: (a) mensurados ao valor justo por meio 
do resultado; e (b) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da 
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. As compras e 
as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de ne-
gociação - data na qual a Companhia se compromete a comprar ou vender 
o ativo. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber 
fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferi-
dos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significa-
tivamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. As operações de 
mercado futuro de commodities têm ajustes diários e são valorizadas a valor 
de mercado até a conclusão dos contratos comerciais, sendo que o ganho 
ou a perda é alocado para o resultado do exercício. A Companhia protege 
sua exposição a dólares, com a utilização de swaps e contratos de compra/
venda a termo de moeda sem entrega física (Non-Deliverable Forward - 
NDF). Tais operações com derivativos permitem assegurar lucro médio mí-
nimo em dólar para as operações futuras visando garantir o cumprimento 
das obrigações em reais. Na modalidade de trava cambial, além de fixar a 
taxa de conversão, a Companhia recebe da instituição financeira, prêmio 
que é pago como remuneração com base no CDI calculado pró rata die. As 
classificações dos instrumentos financeiros estão descritas a seguir: i) Ati-
vos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração: Ativos financeiros 
são classificados, no reconhecimento inicial, como ativos financeiros a valor 
justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, investimentos manti-
dos até o vencimento, ativos financeiros disponíveis para venda. Todos os 
ativos financeiros são reconhecidos a valor justo, acrescido, no caso de ati-
vos financeiros não contabilizados a valor justo por meio do resultado, dos 
custos de transação que são atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Ven-
das e compras de ativos financeiros que requerem a entrega de bens dentro 
de um cronograma estabelecido por regulamento ou convenção no mercado 
(compras regulares) são reconhecidas na data da operação, ou seja, a data 
em que a Companhia se compromete a comprar ou vender o bem. Os prin-
cipais ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de cai-
xa, contas a receber de clientes e outras contas a receber, e instrumentos 
financeiros derivativos. As classificações dos instrumentos financeiros estão 
descritas a seguir: Mensuração subsequente: Para fins de mensuração sub-
sequente, os ativos financeiros são classificados em quatro categorias: • Ati-
vos financeiros a valor justo por meio do resultado; • Empréstimos e contas 
a receber; • Investimentos mantidos até o vencimento; • Investimentos finan-
ceiros disponíveis para venda. Ativos financeiros a valor justo por meio do 
resultado: Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem ati-
vos financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros designados 
no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. Ativos finan-
ceiros são classificados como mantidos para negociação se forem adquiri-
dos com o objetivo de venda no curto prazo. Essa categoria inclui instrumen-
tos financeiros derivativos contratados pela Companhia que não satisfazem 
os critérios para a contabilidade de hedge, definidos pelo CPC 38. Derivati-
vos, incluindo os derivativos embutidos que não estão intimamente relacio-
nados ao contrato principal e que devem ser separados, são também classi-
ficados como mantidos para negociação, a menos que sejam classificados 
como instrumentos de hedge eficazes. Ativos financeiros a valor justo por 
meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial a valor justo, 
com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na demonstração 
do resultado. A Companhia não designou nenhum ativo financeiro a valor 
justo por meio do resultado no reconhecimento inicial, exceto suas aplica-
ções financeiras. Empréstimos e recebíveis: Essa categoria é a mais rele-
vante da Companhia. Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não 
derivativos, com pagamentos fixos e determináveis, não cotados em um 
mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são con-
tabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa 
de juros efetiva), menos perda por redução ao valor recuperável. O custo 
amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou 
“prêmio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do méto-
do de juros de efetivos é incluída na linha de receita financeira na demons-
tração de resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são reco-
nhecidas como despesa financeira no resultado. Investimentos mantidos até 
o vencimento: Ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis e vencimentos fixos são classificados como mantidos até o 
vencimento quando a Companhia tiver manifestado intenção e capacidade 

financeira para mantê-los até o vencimento. Após a avaliação inicial, os in-
vestimentos mantidos até o vencimento são avaliados ao custo amortizado 
utilizando o método da taxa de juros efetiva, menos perdas por redução ao 
valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando em consideração 
qualquer desconto ou prêmio sobre a aquisição e taxas ou custos incorridos. 
As amortizações dos juros efetivos são incluídas na rubrica “Receitas finan-
ceiras”, na demonstração do resultado. As perdas originadas da redução ao 
valor recuperável são reconhecidas como despesa financeira no resultado. 
A Companhia não registrou investimentos mantidos até o vencimento duran-
te o exercício findo em 31/12/17. Ativos financeiros disponíveis para venda: 
Os ativos financeiros disponíveis para venda são aqueles ativos financeiros 
não derivativos que não são classificados como (a) empréstimos e recebí-
veis; (b) investimentos mantidos até o vencimento; ou (c) ativos financeiros 
pelo valor justo por meio do resultado. Esses ativos financeiros incluem ins-
trumentos patrimoniais e de títulos de dívida. Títulos de dívida nessa catego-
ria são aqueles que se pretendem manter por um período indefinido e que 
podem ser vendidos para atender às necessidades de liquidez ou em res-
posta às mudanças nas condições de mercado. Após mensuração inicial, 
ativos financeiros disponíveis para venda são mensurados a valor justo, com 
ganhos e perdas não realizados, reconhecidos diretamente na reserva de 
disponíveis para venda dentro dos outros resultados abrangentes até a bai-
xa do investimento, com exceção das perdas por redução ao valor recuperá-
vel, dos juros calculados utilizando o método de juros efetivos e dos ganhos 
ou perdas com variação cambial sobre ativos monetários que são reconhe-
cidos no resultado do período. Quando o investimento não mais atender aos 
critérios de reconhecimento ou quando for determinada perda por redução 
ao valor recuperável, os ganhos ou perdas cumulativos anteriormente reco-
nhecidos em outros resultados abrangentes devem ser reconhecidos no re-
sultado. Dividendos sobre investimentos patrimoniais disponíveis para ven-
da são reconhecidos no resultado quando o direito de reconhecimento da 
Companhia for estabelecido. O valor justo de ativos monetários disponíveis 
para venda denominados em moeda estrangeira é mensurado nessa moeda 
estrangeira e convertido utilizando-se a taxa de câmbio à vista vigente na 
data de reporte das demonstrações financeiras. As variações do valor justo 
atribuíveis a diferenças de conversão que resultam de uma mudança do 
custo amortizado do ativo são reconhecidas no resultado, e as demais varia-
ções são reconhecidas diretamente no patrimônio líquido. Em 31/12/2017, a 
Companhia não possuía ativos financeiros disponíveis para venda. Desreco-
nhecimento (baixa): Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte 
de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhan-
tes) é baixado principalmente (ou seja, excluído do resultado do exercício) 
quando: • Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem; • A Com-
panhia transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou as-
sumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, 
sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”; 
e (a) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios 
relativos ao ativo, ou (b) a Companhia não transferiu nem reteve substancial-
mente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o con-
trole sobre o ativo. Quando a Companhia tiver transferido seus direitos de 
receber fluxos de caixa de um ativo ou tiver executado um acordo de repas-
se e não tiver transferido ou retido substancialmente todos os riscos e bene-
fícios relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimen-
to contínuo da Companhia com o ativo. ii) Redução do valor recuperável de 
ativos financeiros: A Companhia avalia nas datas do balanço se há alguma 
evidência objetiva que determine se o ativo financeiro, ou grupo de ativos 
financeiros, não é recuperável. Uma perda só existe se, e somente se, hou-
ver evidência objetiva de ausência de recuperabilidade como resultado de 
um ou mais eventos que tenham acontecido depois do reconhecimento ini-
cial do ativo (“um evento de perda” ocorrido) e tenha impacto no fluxo de 
caixa futuro estimado do ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, que 
possa ser razoavelmente estimado. Evidência de perda por redução ao valor 
recuperável pode incluir indicadores de que as partes tomadoras do em-
préstimo estão passando por um momento de dificuldade financeira relevan-
te. A probabilidade de que elas irão entrar em falência ou outro tipo de reor-
ganização financeira, default ou atraso de pagamento de juros ou principal 
pode ser indicada por uma queda mensurável do fluxo de caixa futuro esti-
mado, como mudanças em vencimento ou condição econômica relaciona-
dos com defaults. iii) Passivos financeiros: Reconhecimento inicial e mensu-
ração: Passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, 
como passivos financeiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos 
e financiamentos, contas a pagar, ou como derivativos classificados como 
instrumento de proteção (hedge), conforme o caso. Passivos financeiros são 
inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e finan-
ciamentos e contas a pagar, são acrescidos do custo da transação direta-
mente relacionado.  Os principais passivos financeiros da Companhia in-
cluem contas a pagar a fornecedores, empréstimos e financiamentos e 
instrumentos financeiros derivativos. Mensuração subsequente: A mensura-
ção subsequente dos passivos financeiros depende da sua classificação, 
que pode ser da seguinte forma: Passivos financeiros a valor justo por meio 
do resultado: Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado in-
cluem passivos financeiros para negociação e passivos financeiros designa-
dos no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. Passivos 
financeiros são classificados como mantidos para negociação quando forem 
adquiridos com o objetivo de recompra no curto prazo. Essa categoria inclui 
instrumentos financeiros derivativos contratados pela Companhia que não 
satisfazem os critérios de contabilização de hedge definidos pelo CPC 38 - 
Derivativos, incluindo os derivativos embutidos que não são intimamente 
relacionados ao contrato principal e que devem ser separados, e também 
são classificados como mantidos para negociação, a menos que sejam de-
signados como instrumentos de hedge efetivos. Ganhos e perdas de passi-
vos para negociação são reconhecidos na demonstração do resultado. A 
Companhia não apresentou nenhum passivo financeiro a valor justo por 
meio do resultado. Desreconhecimento (baixa): Um passivo financeiro é bai-
xado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um 
passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante 
com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo exis-
tente forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração é 
tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passi-
vo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida 
na demonstração do resultado. iv) Instrumentos financeiros - apresentação 
líquida: Ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço 
patrimonial se, e somente se, houver um direito legal corrente e executável 
de compensar os montantes reconhecidos e se houver a intenção de com-
pensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. A 
Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos, como contratos a 
termo de moeda e contratos a termo de commodities para fornecer proteção 
contra o risco de variação das taxas de câmbio e o risco de variação dos 
preços de commodities, respectivamente. Os instrumentos financeiros deri-
vativos designados em operações de hedge são inicialmente reconhecidos 
ao valor justo na data em que o contrato de derivativo é contratado, sendo 
reavaliados subsequentemente também ao valor justo. Derivativos são apre-
sentados como ativos financeiros quando o valor justo do instrumento for 
positivo, e como passivos financeiros quando o valor for negativo. Quaisquer 
ganhos ou perdas resultantes de mudanças no valor justo de derivativos 
durante o exercício são lançados diretamente na demonstração de resulta-
do. p) Ajuste a valor presente de ativos e passivos: Os ativos e passivos 
monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, es-
tão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e 
passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se 
considerado relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em 
conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor 
presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratu-
ais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos 
ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa 
da Administração, a Companhia concluiu que o ajuste a valor presente de 
ativos e passivos monetários circulantes é irrelevante em relação às de-
monstrações financeiras tomadas em conjunto e, dessa forma, não registrou 
nenhum ajuste. q) Outros benefícios a empregados: Os benefícios concedi-
dos aos empregados e diretores da Companhia incluem, além de remunera-
ção fixa (salários e contribuições de seguridade social (INSS), férias remu-
neradas e 13º salário), e remuneração variável como participação nos lucros 
e resultados e bônus. Esses benefícios são registrados no resultado do 
exercício, na rubrica de “Despesas Gerais e Administrativas”, à medida que 

são incorridos. A Companhia não possui benefício na modalidade de paga-
mento baseado em ações. r) Julgamentos: A preparação das demonstra-
ções financeiras requer que a Administração faça julgamentos e estimativas 
e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despe-
sas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, 
na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa 
a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram 
um ajuste ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. 
No processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia, a Adminis-
tração fez os seguintes julgamentos que têm efeito mais significativo sobre 
os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras: Estimativas e pre-
missas: As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimati-
vas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data 
do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo 
no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são 
discutidas a seguir: Valor justo de instrumentos financeiros: Quando o valor 
justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial 
não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas 
de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados 
para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando 
possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de jul-
gamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui con-
siderações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, 
risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores 
poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros. De-
rivativos não designados como instrumentos de hedge: Os derivativos são 
reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos é 
celebrado e são, subsequentemente, mensurados ao seu valor justo com as 
variações lançadas em contrapartida do resultado. Embora a Companhia 
faça uso de derivativos com o objetivo de proteção, não foi aplicada contabi-
lização de hedge (hedge accounting) para os períodos apresentados. O va-
lor justo dos instrumentos derivativos está divulgado na Nota 13. Perda por 
redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: Uma perda por redu-
ção ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou uni-
dade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior 
entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso, conforme men-
cionado na Nota 2g. Impostos: Julgamento significativo da Administração é 
requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo que pode ser 
reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futu-
ros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras. s) Pronun-
ciamentos contábeis: A Companhia decidiu não adotar antecipadamente 
nenhuma outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emiti-
das, mas que ainda não estão em vigor. A natureza e a vigência de cada 
uma das novas normas e alterações são descritas a seguir: 
Pronunciamento Descrição Vigência

IFRS 9 - 
 Instrumentos 
  Financeiros

Refere-se à primeira fase do projeto 
de substituição da IAS 39 -  
Instrumentos Financeiros:  
Reconhecimento e Mensuração.

Exercícios anuais 
iniciados a partir 

de 1º/01/2018.

IFRS 15 - 
 Receitas de 
  Contratos 
   com Clientes

Convergência do IASB (“International 
Accounting Standards Board”) e 
FASB (“Financial Accounting  
Standards Board”) sobre o  
reconhecimento de receita em tran-
sações de contratos com clientes.

Exercícios anuais 
iniciados a partir  

de 1º/01/2018.
IFRS 16 - 
 Arrendamento 
  Mercantil

Refere-se à definição e à orientação 
do contrato de arrendamento 
previsto na IAS 17.

Exercícios anuais 
iniciados a partir  

de 1º/01/2019.
A Administração da Companhia aguarda a edição dos normativos acima 
descritos no Brasil, pelo CPC para análise dos possíveis impactos em suas 
demonstrações financeiras. 
3. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras: 2017 2016
Aplicação financeiras equivalentes de caixa (*) (**) 37.813 5.444
Bancos conta movimento 270 6

38.083 5.450
(*)Inclui R$24.151 relativo a valor de exportação recebido da Marubeni Amé-
rica (MAC), ainda não convertido em R$ por meio de contrato de câmbio. (**) 
As aplicações financeiras referem-se, substancialmente, a CDBs remunera-
dos a 98% com base no CDI mantidos com bancos de primeira linha, e com 
liquidez diária. 4. Contas a receber - partes relacionadas: O saldo de con-
tas a receber em 31/12/17 é de R$13.718 (R$ zero em 2016) mantido  
integralmente com a Marubeni América (MAC). 5. Estoque: 2017 2016
Estoque 26.707 –
MTM de estoques (Nota 16) 135 –
Provisão para retenção terminal (53) –

26.789 –
Conforme determinado pelo CPC 16(R1), a Companhia, por ser uma tra-
ding, avalia seus estoques pelo valor justo deduzido dos custos de vendas.
6. Tributos a recuperar: 2017 2016
IRPJ e CSLL a compensar 2.344 2
IRRF a compensar 156 59

2.500 61
7. Outros ativos: 2017 2016
Prêmio sobre operações de trava cambial (*) 1.073 –
Outras contas a receber 17 95

1.090 95
(*) Consiste na remuneração a receber das operações de trava cambial com 
instituições financeiras, calculada pró rata die, conforme taxa de remunera-
ção contratada baseada no CDI. 8. Tributos sobre o lucro: a) Reconciliação 
de despesas com o IR e a CS: 2017 2016
Lucro/(prejuízo) antes do IR (IRPJ) e da CS (CSLL) (1.292) 28
IR e CS pela alíquota fiscal nominal combinada de 34% 34% 34%
IRPJ e CSLL 439 (10)
Outros 23 4
Total 462 (6)
Corrente (842) (6)
Diferido 1.304 –
Alíquota efetiva 36% 21%
b) Composição de IR e CS diferidos: 2017 2016
MTM contratos de compra 1.389 –
MTM contratos de venda 44 –
MTM instrumentos financeiros derivativos - ativo (178) –
MTM estoques (46) –
Provisão retenção terminal 19 –
Outras provisões 76 –
IRPJ e CSLL diferido 1.304 –
9. Imobilizado: Móveis e  

utensílios
Computadores  

e periféricos
Benfeitorias em  

imóveis de terceiros Total
Em 31/12/2015 – – – –
Adições 45 – 64 109
Baixas – – – –
Depreciação – – – –
Em 31/12/2016 45 – 64 109
Adições 82 115 59 256
Depreciação (16) (12) (24) (52)
Em 31/12/2017 111 103 99 313
10. Intangível: Software Total
Em 31/12/2015 – –
Adições 349 349
Baixas – –
Amortização – –
Em 31/12/2016 349 349
Adições 464 464
Baixas – –
Amortização (88) (88)
Em 31/12/2017 725 725
11. Fornecedores: 2017 2016
Fornecedores nacionais 35.270 22
Fornecedores de contratos não fixados 16.308 –
MTM contratos não fixados (Nota 16) (890) –
Fornecedores gerais 213 –

50.901 22
12. Empréstimo e financiamentos: 2017 2016
Adiantamento contratos de câmbio a liquidar 21.839 –
Juros a pagar sobre contrato de ACC 7 –
(–) Variação cambial 476 –

22.322 –

13. Derivativos não designados como instrumentos de hedge: A Companhia 
possui exposição cambial relacionada aos seus contratos de compra, os quais 
são determinados em Reais. Nesse sentido, no intuito de se proteger contra ex-
posição cambial, a MGB optou pela contratação de instrumentos financeiros de-
rivativos não designados como instrumentos de hedge, utilizando os produtos 
NDF e Trava. Adicionalmente, por se tratar de uma Trading, a Companhia marca 
a mercado seus contratos de compra e de venda. É importante salientar que a 
política interna de risco da Companhia não permite que ela, ao concretizar um 
novo contrato de compra, não realize um contrato de venda de mesma quantida-
de com a contraparte importadora. i) Trava: Operação na qual o exportador trava 
a taxa de câmbio, mediante fechamento do contrato de câmbio de exportação, 
que pode acontecer antes ou após o embarque das mercadorias ou a prestação 
de serviços ao exterior. Essa operação não é caracterizada como um financia-
mento, pois não há recebimento de recursos antecipados. Ela é um mecanismo 
de proteção financeira para os créditos futuros de exportação, em que o exporta-
dor recebe o prêmio, já especificado em contrato. A trava do contrato de câmbio 
pode ser total ou parcial. ii) NDF: É um contrato a termo de moedas, negociado 
em mercado de balcão, cujo objetivo é fixar, antecipadamente, uma taxa de câm-
bio em uma data futura. No vencimento, a liquidação ocorre pela diferença entre 
a taxa a termo contratada e a taxa de mercado definida como referência.
Derivativo Valor referência Vencimento MTM
Trava 18.691 Até dois meses (2)

De dois meses a seis meses (557)
De seis meses a um ano 29

Total  Nota 18/21 (530)
NDF 446 Até dois meses 6
Total 19.137 Nota 18/21 6
iii) Contratos de compra e venda e de estoques de commodities: A Compa-
nhia adota a estratégia de Square Position, que consiste em zerar a sua 
exposição em volume. Dessa forma, para todo o volume originado, há uma 
venda correspondente à MAC. Dessa forma, caso o preço da commodity 
oscile marcação a mercado dos estoques e dos contratos de compra serão 
neutralizados pela marcação a mercado dos contratos de venda. 
Derivativo Nota 2017 2016
MTM Contrato de Venda 18/21 (129) –
MTM Contrato de Compra 18/21 (4.975) –
Total (5.104) –
Todos os contratos de compra e venda em aberto possuem prazo de venci-
mento inferior a um ano. 14. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 
31/12/17, o capital social está representado por 6.000.000 quotas no valor 
nominal de R$1 cada e estão assim distribuídas:

Quotas
Participação

R$ %
Marubeni Corporation 5.999.400 5.999.400 99,99
Marubeni Brasil S.A. 600 600 0,01

6.000.000 6.000.000 100
b) Distribuição de lucros: Conforme estatuto social da Companhia, o mínimo 
de 25% do lucro líquido apurado em cada período, deverá ser distribuído 
aos Sócios proporcionalmente ao número de quotas de propriedade de 
cada um. A critério dos Sócios, o remanescente poderá permanecer em re-
serva da Companhia, podendo até ser incorporado ao capital social. 
15. Receita operacional líquida: 2017 2016
Venda de mercadoria mercado externo (Nota 19) 446.678 –

446.678 –
A receita reconhecida da Companhia é integralmente com a Marubeni
América (MAC). 16. Custo de mercadoria vendida: 2017 2016
Custo de mercadoria vendida 443.539 –
Despesas portuária com embarque 404 –
MTM de estoques (Nota 5) (135) –
Provisão de retenção do terminal 53 –
MTM de contratos de compra de preço não fixado (Nota 11) (890) –

442.971 –
17. Despesas gerais e administrativas: 2017 2016
Despesas com pessoal 1.113 –
Serviços de terceiros 637 84
Despesas tributárias 345 –
Despesas de TI 380 –

2017 2016
Aluguel 254 105
Depreciação e amortização 112 –
Despesas gerais 57 41
Outras 101 –

2.999 230
18. Resultado financeiro: 2017 2016
Receita financeira: Variação cambial ativa 1.683 –
 Rendimentos aplicação financeira 632 259
 Prêmio operação de trava cambial 1.952 –
 Ganho NDF 104 –

4.371 259
Receita financeira - não realizadaGanho MTM - NDF (Nota 13) 6 –
Despesas financeiras: Juros contrato ACC (230) (1)
Despesas financeiras - não realizadas (6.147) –
 Valor a mercado contrato compra (Nota 13) (4.975) –
 Valor a mercado contrato venda (Nota 13) (129) –
 MTM trava cambial (Nota 13) (530) –
 Variação cambial passiva não realizada (513) –
Total resultado financeiro, líquido (2.000) 258
19. Partes relacionadas: 2017 2016
Receita bruta: Marubeni America Corporation (Nota 15) 446.678 –
Contas a receber: Marubeni America Corporation (Nota 4) 13.718 –
20. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros: 20.1. Objeti-
vos e políticas para gestão de risco financeiro: A Companhia, no curso 
normal de seus negócios, está exposta a riscos de mercado, liquidez e cré-
dito, os quais são gerenciados ativamente em conformidade com as políti-
cas de gestão de risco (“Políticas de Risco”) e procedimentos adotados pela 
Companhia. Todas as atividades com derivativos para fins de gestão de ris-
co são realizadas por equipes especializadas com as habilidades, experiên-
cia e supervisão apropriada. 20.2. Considerações sobre riscos: a) Risco 
de mercado: O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de 
caixa futuros de ativos e passivos detidos pela Companhia flutue em função 
de mudanças em variáveis de mercado como taxa de juros, taxa de câmbio 
e preços de commodities. b) Risco de taxa de juros: Os riscos de taxas de 
juros decorrem da possibilidade da Companhia sofrer ganhos ou perdas 
decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e 
passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a Companhia 
busca diversificar a captação de recursos em termos de taxas prefixadas ou 
pós-fixadas, e em determinadas circunstâncias são efetuadas operações de 
hedge para travar o custo financeiro das operações. c) Risco de câmbio: Os 
riscos de taxas de câmbio decorrem da possibilidade de oscilações das ta-
xas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas pela Companhia para a 
aquisição de matéria-prima, venda de produtos e a contratação de instru-
mentos financeiros. Além de valores a pagar e a receber em moedas estran-
geiras. Nesse contexto, a utilização de instrumentos financeiros derivativos 
é para fins exclusivos de proteção e é pautada nos seguintes termos: 
(a) proteção do fluxo de caixa contra descasamento de moedas. O monito-
ramento das exposições de moeda e feito diariamente pela área de riscos
da Matriz localizada em Tóquio. 2017 2016
Ativos em reais: Caixa e equivalente de caixa (*) 13.932 –
Outros ativos 1.706 95

15.638 95
Passivos em reais: Fornecedores 50.901 20

50.901 20
Exposição ativa/(passiva) (35.263) 75

(*) O valor do equivalente de caixa mantido no exterior o qual ainda não foi
convertido em Reais por meio de contrato de câmbio é mantido em USD, e
portanto não está sujeito ao risco de moeda. Análise de sensibilidade para
mudanças na taxa de câmbio: Para o cálculo do cenário provável foi utilizada
a taxa cambial no fechamento dessas demonstrações financeiras (R$ x US$
= 3,3080). Como tais instrumentos já estão registrados pelo valor justo por 
meio do resultado (cenário provável) não há efeitos adicionais no resultado
para esse cenário. Nos cenários “Possível” e “Remoto”, a taxa de câmbio foi 
acrescida/diminuída em 25% e 50%, respectivamente, antes dos impostos:

Remoto Possível
Derivativo ± 50% ± 75%
Trava 30.614 15.307
NDF 736 368
Total 31.350 15.675
d) Risco de preço de commodities: Decorre da possibilidade de  oscilação dos 
preços de mercado dos produtos comercializados ou pela  Companhia.  Essas 
oscilações de preços podem provocar alterações substanciais nas  receitas e 
nos custos da Companhia. Com o objetivo de proteger-se em relação às os-
cilações nos preços. Análise de sensibilidade para mudanças no valor das 
commodities: Para o cálculo do cenário provável foi utilizado o valor de mer-
cado das commodities com o preço referência do porto de  Paranaguá (PR). O
valor médio de mercado da soja e do milho por tonelada em 31/12/17 é de 
R$1.216 e R$498, respectivamente. Como tais instrumentos já estão regis-
trados pelo valor justo por meio do resultado (cenário provável) não há  efeitos 
adicionais no resultado para esse cenário. Nos cenários “ Possível” e “ Remoto”, 
a taxa de câmbio foi acrescida/diminuída em 25% e 50%, respectivamente,
antes dos impostos: +/-25% +/-50%

MTM MTM MTM MTM MTM MTM
Estoque Estoque Compra Vendas Estoque Compra Vendas
Soja 496 22.246 (22.743) 992 44.493 (45.482)
Milho 5.385 9.415 (14.800) 10.774 18.826 (29.600)
e) Risco de crédito: O risco de crédito decorre de equivalentes de caixa, 
instrumentos financeiros derivativos, depósitos em bancos, CDBs, opera-
ções compromissadas, ACC, seguradoras, fornecedores, entre outros. Por 
essa razão, a Companhia somente possui limites para operar com os ban-
cos Sumitomo, Tokyo-Mitsubishi, Mizuho e Deutsch. Os depósitos nos ban-
cos domésticos, Bradesco e Itaú, são limitados a R$3.000 para cada institui-
ção financeira. f) Risco de liquidez: Com relação ao risco de liquidez, a 
Companhia tem como política manter em caixa equivalentes de caixa em
investimentos de alta liquidez, que faça frente ao valor correspondente aos 
desembolsos operacionais que atendam ao ciclo de conversão de caixa e
desembolsos financeiros de acordo com o fluxo de pagamentos. Todos os 
ativos e passivos financeiros possuem vencimento inferior a um ano, e por 
esta razão todos estão classificados no circulante. 21. Instrumentos
financeiros: Resumo dos instrumentos financeiros - ativos e passivos 
(valor contábil): Encontra-se a seguir uma comparação por classe do valor
contábil e do valor justo dos instrumentos financeiros da Companhia apre-
sentados nas demonstrações financeiras: 2017
Mensuração do valor justo: Ativos Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
financeiros: Caixa e equivalente caixa (Nota 3) – 38.083 – 38.083
Contas a receber partes relacionadas (Nota 4) – 13.718 – 13.718
MTM de instrumentos financeiros 
 derivativos (Nota 13) – 6 – 6
Total do ativo – 51.807 – 51.817
Passivos financeiros: Fornecedores 
 com contratos ainda não fixados 15.418 – – 15.418
Empréstimos (Nota 12) – 22.322 – 22.322
MTM Contratos de Compra em aberto (Nota 13) – 4.975 – 4.975
MTM de instrumentos financeiros 
 derivativos (Nota 13) – 530 – 530
MTM Contratos de venda em aberto (Nota 13) 129 – – 129
Total do passivo 15.547 27.827 – 43.374
Hierarquia de valor justo: A Companhia usa a seguinte hierarquia para
determinar e divulgar o valor justo de instrumentos financeiros pela técnica 
de avaliação: Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos e passivos idênticos. Apenas títulos públicos são classificados 
como Nível 1, na composição da rubrica “Títulos e valores mobiliários”; 
Nível 2 - informações, além dos preços cotados, incluídas no Nível 1 que são
adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, 
como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços); Nível 3 -
informações para os ativos ou passivos que não são baseadas nos dados 
adotados pelo mercado (ou seja, inserções não observáveis). Técnicas de
avaliação específicas utilizadas para valorizar os ativos e passivos ao valor 
justo incluem: • preços de mercado cotados ou cotações de instituições
financeiras ou corretoras para instrumentos similares; • o valor justo de
swaps de taxa de câmbio calculado pelo valor presente dos fluxos de caixa 
futuros estimados com base nas curvas de rendimento adotadas pelo
mercado; Todos os instrumentos financeiros, incluindo os derivativos, são 
marcados a mercado. Dessa forma não há diferença entre o valor justo e o 
valor contábil.
Instrumentos financeiros por categoria:
Ativos: Empréstimos e recebíveis Nota 2017 2016
Caixa e equivalente de caixa 3 38.083 5.450
Clientes 4 13.718 –

51.801 5.450
Ao valor justo por meio do resultado: Estoques 5 26.789 –
MTM instrumentos financeiros derivativos - ativo 13 6 –

26.795 –
Total ativos financeiros 78.596 5.450
Passivos Nota 2017 2016
Empréstimos e financiamentos: Fornecedores 11 50.901 22
Empréstimos e financiamentos 12 22.322 –

73.223 22
Ao valor justo por meio do resultado
MTM contratos de compra 13 4.975 –
MTM instrumentos financeiros derivativos - passivo 13 530 –
MTM contratos de venda 13 129 –

5.634 –
Total dos passivos financeiros 78.857 22
22. Seguros contratados: A Companhia mantém cobertura de seguros
para riscos operacionais e outros para resguardar seus ativos. O escopo dos
trabalhos de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a sufi-
ciência da cobertura de seguros, a qual foi determinada pela Administração
da Companhia, que a considera suficiente para cobrir eventuais sinistros. 
23. Balanço patrimonial e demonstração do resultado complementar:
Os balanços patrimoniais e as demonstrações do resultado da controladora, 
originalmente preparados em dólar norte-americano, e convertidos para 
reais, conforme critérios mencionados na Nota 2.1, são como seguem:

2017 2016
Ativo USD R$ USD R$
Caixa e equivalente de caixa 11.512 38.083 1.672 5.450
Contas a receber - partes relacionadas 4.147 13.718 – –
Tributos a compensar 756 2.500 19 61
Estoques 8.098 26.789 – –
IR e CS diferidos 394 1.304 – –
Outros 330 1.090 29 95
Total do ativo circulante 25.237 83.484 1.720 5.606
Imobilizado 94 313 32 109
Intangível 219 725 102 349
Total ativo 25.550 84.522 1.854 6.064
Passivo/Passivo circulante: Fornecedores 15.387 50.901 7 22
Empréstimos e financiamentos 6.748 22.322 – –
Instrumentos financeiros derivativos 1.703 5.634 – –
Obrigações sociais e trabalhistas 62 205 – –
Outros 78 259 8 26
Total do passivo circulante 23.978 79.321 15 48
Patrimônio líquido: Capital social subscrito 1.900 6.000 1.900 6.000
Ajustes de conversão – 9 – (6)
Lucros/prejuízos acumulados (328) (808) (61) 22
Total patrimônio líquido 1.572 5.201 1.839 6.016
Total do passivo e do patrimônio líquido 25.550 84.522 1.854 6.064

2017 2016
USD R$ USD R$

Receita operacional líquida 138.997 446.678 – –
- Custo das mercadorias vendidas (139.489) (442.971) – –
Lucro bruto (492) 3.707 – –
Despesas gerais e administrativas (936) (2.999) (70) (230)
Resultado operacional antes dos 
 efeitos financeiros (1.428) 708 (70) (230)
Receitas financeiras 1.220 4.377 83 259
Despesas financeiras (227) (6.377) (4) (1)
Resultado financeiro, líquido 993 (2.000) 79 258
Resultado antes do IR e da CS (435) (1.292) 9 28
Corrente (244) (842) (2) (6)
Diferido 412 1.304 – –
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (267) (830) 7 22
Lucro (prejuízo) por ação (0,04) (0,14) – –
Diretores: José Feres Kfuri Junior e Marcus Vinicius Menezes Cardoso
Contador: Luiz Carlos Ipoldo Guimarães - CRC SP-216761/O-4
CPF 010.822.678-64

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Administradores da Marubeni Grãos Brasil S.A. - São Pau-
lo - SP - Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Marubeni 
Grãos Brasil S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o 
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Marubeni Grãos Brasil 
S.A. em 31/12/2017, o desempenho de suas operações, do resultado abran-
gente e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 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 “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em re-
lação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emi-
tidas 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 nos-
sa opinião. Responsabilidades da Administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administra-

ção 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 de-
monstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela go-
vernança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma ga-
rantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-

ternacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são con-
sideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam in-
fluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimen-
tos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 

internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contá-
beis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações fi-
nanceiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 

inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 14/05/2018.
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP034519/O-6. 
Marcos Y. Okada - Sócio - CRC-1SP214100/O-7.
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Especial

A As razões para o sucesso são inúmeras: 
cultura, prazer e sofisticação são apenas 
algumas qualidades associadas à bebida 

que acompanha o homem desde os tempos mais 
remotos. Mas, atualmente, outro diferencial chama 
ainda mais atenção: sua ação sobre saúde. 

Diversos estudos e pesquisas, apontam seu poten-
cial protetor sobre o sistema cardiovascular e sua 
atuação preventiva contra outras doenças, o que já 
é motivo mais que suficiente para os apreciadores 
comemorarem, e eles são muitos. Segundo uma pes-
quisa especializada, a bebida que ganhou o status 
de amiga do coração, também conquistou o paladar 
dos brasileiros, especialmente na melhor idade, 
e, atualmente, ocupa o topo na lista de consumo. 

Contudo, os especialistas alertam: as evidências 
científicas não são uma carta branca para o exage-
ro, pois, para alcançar estes benefícios é preciso 
moderação. E as recomendações não param por 
aí, é preciso ter atenção na escolha do rótulo para 
que a bebida seja uma aliada da saúde.

Amadurecimento do 
consumo

Que o vinho é uma das bebidas mais apreciadas 
em todo o mundo, não restam dúvidas, mas na 
mesa dos brasileiros ele ainda vem conquistando 
seu espaço. Com uma média per capta de 2 litros 
por ano, o consumo no país está bem atrás de seus 
vizinhos chilenos e argentinos, no entanto, uma 
pesquisa recente mostra que esse cenário está 
começando a mudar. 

O estudo exclusivo, realizado pela Banca do Ra-
mon, um dos empórios mais tradicionais do Mer-
cado Municipal de São Paulo, ouviu 1.360 pessoas 
de todas as regiões do país a fim de obter uma 
perspectiva da relação dos brasileiros com a ali-
mentação e seus hábitos de consumo, e constatou 
que o vinho ganha a preferência quando se trata 
de bebidas alcoólicas.

O levantamento “Do essencial ao Gourmet” contou 
com uma amostra composta, em sua maioria, por 
pessoas da melhor idade – 56% acima dos 50 anos; 
20% na faixa etária entre 41 e 50; e 24% com me-
nos de 40 anos – e revela que a grande maioria dos 
participantes consome bebidas alcóolicas (79%), 
sendo que 33,2% deles o fazem com regularidade. 

Vinho é a bebida alcoólica preferida dos 
brasileiros na melhor idade, aponta pesquisa
chegada do inverno movimenta o 
comércio alimentício, especialmente 
o de bebidas quentes e, entre elas, o 
vinho ganha o maior destaque

De acordo com os dados, entre esse universo, o vi-
nho é, disparado, a bebida mais apreciada (64,5%). 
E não para por aí, pois ele é também a principal 
pedida na hora de presentear (79,6%).

Segundo o estudo, mais da metade dos entrevis-
tados revela a preferência por rótulos de origem 
importada e isso também se estende às outras 

bebidas, tanto que a ca-
chaça, tradicional pinga 
brasileira, ocupa a ultima 
posição no ranking do 
consumo, no entanto, o 
mais curioso é que, embo-
ra a agua ardente nacional 
seja pouco apreciada por 
esses indivíduos, a inten-
ção de presentear com ela 
supera o consumo.

Hábito 
saudável

Para a nutricionista 
Juliana Tomandl, essa preferência dos brasileiros 
pode ser muito positiva, independentemente da 
idade, mas antes do consumo desenfreado é pre-
ciso se atentar para alguns detalhes importantes. 
De acordo com a especialista, além da moderação, 
que é a regra principal, o consumidor também deve 
saber que nem todo vinho traz os mesmos bene-
fícios para a saúde, alguns se destacam quando o 
objetivo é fortalecer o organismo, mas outros não 
são tão saudáveis quanto parecem.

“As pessoas acreditam que todos os vinhos en-
contrados no supermercado são produtos que 
que vão contribuir para a saúde, no entanto, nem 
todos os rótulos podem ser considerados bons 
para o organismo do ponto de vista nutricional. 
Isso porque nos processos industriais muitos quí-
micos, aditivos e conservantes são utilizados para 
padronizar e aumentar a conservação da bebida, 
desde o cultivo da uva, até o engarrafamento. E o 
uso dessas substâncias impactam a saúde” – afirma 
a consultora da Banca do Ramon.

De acordo com a nutricionista, as vantagens da 
bebida são provenientes da matéria prima: a uva. 
A fruta possui diversas propriedades terapêuticas 
graças a sua concentração de polifenóis. A produ-
ção desses compostos vegetais é estimulada como 

resultado de um proces-
so de defesa natural da 
videira, que acontece 
diante de agressões ex-
ternas, como exposição 
solar e pestes. 

Dentre eles Tomandl 
explica que o que mais 
se destaca é o resvera-
trol: “Algumas pesquisas 
indicam que a substância 
possui propriedades an-
tienvelhecimento, que 
protegem o cérebro e es-
timulam a digestão. Além 
disso, ela também tem 
potencial para regular o 
colesterol e diminuir o 
acúmulo de coágulos nos 
vasos sanguíneos. Essa 

substância é responsável pela coloração escura 
da uva, mas isso não quer dizer que quanto mais 
tinto o vinho, melhor, pois o processo de fabricação 
também é determinante para qualidade. 

Por isso, para quem deseja incorporar a bebida 
como um hábito saudável, a dica é optar por rótulos 
com intervenções químicas mínimas, especialmente 
os secos que contém menos açúcar, além disso é 
importante observar o teor alcoólico, que não deve 
ser muito alto.

Entrave econômico
O Brasil possui uma indústria sólida, além de 

regiões como a Serra Gaúcha, de grande tradição 
vinícola, mas, mesmo assim, o setor sofre com a 
constante alta dos impostos nacionais, uma das 
maiores barreiras para a popularização da bebida 
e expansão do consumo em um país onde o pre-
ço está, erroneamente, associado à qualidade do 
produto. Para se ter ideia, no mercado brasileiro 
a composição do preço final do vinho é, em maior 
parte, formada por tributos.

A alta carga de impostos torna os rótulos mais 
custosos antes mesmo de chegarem à nossa mesa. 
Dados do IBPT mostram que a fatia direcionada 
ao governo soma 54.73% sobre o preço de uma 
garrafa nacional e até 74.73% do custo final de um 
vinho importado. Por isso, para fugir dos preços 

elevados, o consumo brasileiro é composto, em 
geral, por vinhos de baixa qualidade, que, segundo 
a especialista, não favorecem a saúde.

Inverno favorece o consumo
Se há uma temporada ideal para apreciar um bom 

vinho com certeza é a estação mais fria do ano: o 
inverno. Sua chegada é propícia, no mês festivo 
em que acontecem as tradicionais festas juninas e 
arraiais pelo país inteiro. Embora a bebida possa, 
e deva, ser apreciada durante o ano todo, as baixas 
temperaturas são convidativas para degustar um 
bom rótulo. Os motivos são muitos: além da questão 
cultural, fatores como harmonização e sensação de 
aquecimento – devido à sua função vasodilatadora 
– contribuem para essa associação. 

Nessa época do ano o vinho é ainda mais requi-
sitado, já que é o ingrediente principal do famoso 
“quentão”, preparado com cravo, gengibre, canela 
e frutas. Segundo a nutricionista o teor alcoólico 
da bebida é baixo graças à redução do seu preparo 
no fogo. A dica para uma versão mais saudável é 
substituir o açúcar refinado pelo mascavo, demerara 
ou, até mesmo, stevia e xilitol, que são adoçantes 
naturais.

Fonte: Banca do Ramon.



News@TI
de informação são muito mais variadas e, às vezes, anônimas. Nenhum 
candidato está livre de protagonizar fake news que podem prejudicar suas 
campanhas. Esta é uma das vantagens estratégicas que plataformas como 
a Mobnex dá às campanhas: ajuda a combater as fake news, já que as 
pessoas que estão engajadas ajudam a disseminar conteúdos verdadeiros 
logo que uma notícia falsa é detectada", diz Paulo Renato Oliveira, diretor 
criativo da Action Labs (http://www.mobnex.com.br/).

 

Plataforma de mobilização colaborativa 
ajuda a combater as Fake News

@A Action Labs, desenvolveu o MobNex, uma plataforma completa de 
mobilização colaborativa com o conceito de gamefi cação e colabora-

ção, que integra um painel de controle da campanha com aplicativo e site. 
"Não é de hoje que notícias infl uenciam campanhas. Mas agora as fontes 

São Paulo, terça-feira, 26 de junho de 2018

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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A importância da gestão do 
capital humano no processo
de mudança organizacional 

A indústria de serviços, 

a exemplo de outros 

segmentos, também 

enfrenta os desafi os de 

atrair e reter talentos

A mudança organizacional 
é um grande desafio, 
mas dadas as constantes 

transformações do mercado e as 
novas tecnologias, lidar com a 
transformação tornou-se uma 
exigência para a maioria das 
empresas. E as companhias 
de serviços incluem-se nesta 
categoria.

De acordo com relatório 
da consultoria empresarial 
McKinsey, 70% dos programas 
de mudança organizacional não 
conseguem atingir seus objeti-
vos, em grande parte, devido à 
resistência dos funcionários e 
à falta de suporte administra-
tivo. Apesar das difi culdades, 
quando feito corretamente, o 
gerenciamento de mudanças 
pode ter um enorme impacto 
no engajamento dos funcioná-
rios, na efi ciência operacional 
e no sucesso fi nanceiro de uma 
companhia.

Dentro da jornada do geren-
ciamento de mudanças, a gestão 
de talentos deve ser considerada 
uma prioridade. Além de agre-
gar valor à empresa, tornando-a 
mais competitiva no mercado, a 
gestão de capital humano amplia 
suas chances de expansão e 
desenvolvimento. 

Neste quesito, a posição do Bra-
sil não é muito confortável. O mais 
recente relatório divulgado pelo 
instituto de pesquisa suíço IMD 
(2017), revela que o Brasil ocupa 
a modesta 52º posição no ranking 
global de geração e retenção de 
talentos, em um universos de 63 
países. O estudo mede a capa-
cidade de desenvolver, atrair e 
reter talentos, em três categorias 
principais: investimento/desen-
volvimento; atração; e prontidão.

 
Retenção de talentos na 

indústria de serviços

Segundo o The Service Coun-
cil, comunidade de executivos 
de serviços que representam 
companhias globais, 70% das 
empresas de serviços relatam 
que enfrentarão difi culdades, 
pois perderão número consi-
derável de trabalhadores para 
a aposentadoria nos próximos 
anos. A aposentadoria dos 
chamados “baby boomers” deve 
deixar uma grande lacuna de 
conhecimento e experiência em 
muitas equipes, globalmente. 
Entretanto existe esperança, 
já que uma nova geração de 
75 milhões de “millennials” 
(milênios) estará entrando no 
mercado de trabalho. 

Os gerentes de serviço em 
campo devem entender o que 
motiva os milênios e as diferen-
ças entre esta geração e os baby 
boomers que estão se aposen-
tando. Abaixo listo alguns de 
seus principais diferenciadores:

Especialistas em tecnologia: 
Os milênios cresceram na era 
digital, por isso adotam a tecno-
logia e esperam que as empresas 
forneçam-na da maneira mais 
atual para que consigam realizar 
seu trabalho.

Missão: Possuem um signifi ca-
do mais profundo de trabalho, 
por isso, querem sentir que es-
tão tendo um impacto tanto na 
empresa quanto na sociedade.

Retenção: Tendência a mudar 
de emprego com frequência. 

De fato, a empresa americana 
de pesquisa Gallup revelou que 
21% dos milênios mudaram de 
emprego no último ano, número 
três vezes maior ao de pessoas 
que não são desta geração. 

 
Ofereça Incentivos

Embora você possa pensar 
que um aumento seria sufi cien-
te para a retenção do milênio, 
é preciso se concentrar nos 
benefícios que possa oferecer. 

De acordo com a Gallup, os 
millennials são mais propensos 
do que qualquer outra geração 
a mudar de emprego por um 
determinado benefício. Eles 
apreciam especialmente van-
tagens que afetam diretamente 
suas vidas e a vida de sua família. 
Faz sentido, considerando que 
muitos estão formando famílias, 
têm grandes empréstimos estu-
dantis e desejam um equilíbrio 
entre vida pessoal e profi ssional. 
Benefícios populares para os 
milênios incluem licença ma-
ternidade e paternidade paga, 
reembolso de empréstimo es-
tudantil, de cuidados infantis e 
de matrícula.  

Então, em vez de apenas ofe-
recer um aumento de salário no 
próximo ano, pesquise sua força 
de trabalho para entender o que 
eles realmente valorizam. As 
respostas podem surpreender.

A melhor maneira de atrair a 
geração do milênio é alavancar 
dois de seus maiores desejos - 
desenvolvimento e propósito. 
Por exemplo, a Gallup infor-
ma que “mobilizar a geração 
do milênio em torno de uma 
missão e propósito aumenta 
drasticamente o engajamento 
dos funcionários: 67% dos mi-
lênios são engajados no trabalho 
quando concordam que a missão 
ou propósito de sua empresa 
os faz sentir que seu trabalho é 
importante”. 

Concentre suas estratégias no 
fornecimento de oportunidades 
de aprendizado e desenvolvi-
mento de carreira. Dessa forma, 
os milênios fi cam assegurados 
de que seus empregos oferecem 
muitas oportunidades de desen-
volvimento de habilidades e cres-
cimento na carreira. Lembre-se 
de que esta geração pode querer 
realizar projetos independentes, 
participar de conferências, aulas 
e organizações profi ssionais. Por 
isso, dê a eles a fl exibilidade e os 
recursos para isso, se isso signifi ca 
reembolso de matrícula ou tempo 
de folga para garantir que eles 
sejam cumpridos.

A chave para lidar com as 
mudanças organizacionais é um 
compromisso de todos os envol-
vidos. Na verdade, a McKinsey 
descobriu que, quando as 
empresas investem de fato em 
mudanças, aumenta em 30% a 
chance de o funcionário aderir. 
No entanto, o que torna o desafi o 
ainda mais difícil é que as em-
presas não podem mais se dar ao 
luxo de implementar mudanças 
ao longo de um período de 3 a 5 
anos, como no passado. 

Hoje, a mudança não é mais 
um evento periódico, mas cons-
tante, à medida que o mercado e 
a tecnologia continuam a evoluir 
cada vez mais rapidamente. Por 
isso, o momento de se preparar 
é agora.

 
(*) É Gerente de Marketing de 

Produtos da ClickSoftware, líder no 
fornecimento de soluções para a 

gestão automatizada e otimização 
da força de trabalho e serviços em 

campo.

Barrett Coakley (*)

Michael Xie (*)

Na verdade, a IA faz exa-
tamente o oposto. Tanto 
a automação quanto a 

IA enfatizam a importância da 
percepção e do conhecimento 
humano para o sucesso. Argu-
mentos e notícias que colocam 
a tecnologia como uma ame-
aça crescente, ampliando as 
divisões sociais e limitando as 
oportunidades podem provocar 
reações mais fortes (e mais cli-
ques), mas, em geral, a inovação 
não é para adicionar ou subtrair, 
e sim para multiplicar. Ela cria 
muito mais oportunidades para 
mais pessoas e de várias formas, 
mais do que pudessem imaginar 
a princípio as pessoas mais diretamente afetadas por ela.

O e-mail substituiu o correio? Embora o número total de fun-
cionários tenha caído de 2007 a 2016, agora é um pouco mais 
do que era em 1965. O volume de correspondências normais e 
de marketing diminuiu, mas o volume total de envio de pacotes 
aumentou de 3,3 bilhões a 5,2 bilhões de pacotes. Os pontos 
de entrega aumentaram de 148 milhões para 156 milhões e 
existem milhares de caminhões de entrega adicionais rodando 
pelas estradas.

Os caixas eletrônicos substituíram os bancos? Não. Além de 
diminuírem os custos de uma agência, os caixas eletrônicos 
ajudaram a aumentar o número de bancos em mais de 40%. Na 
verdade, eles não substituíram nem os caixas de banco, cujos 
serviços aumentaram para atender à demanda de mais agências.

A ascensão e disseminação da IA nos obriga a nos conscientizar 
que encher os funcionários de tarefas boas para a IA, como ativi-
dades repetitivas e que exigem precisão e controle, sem envolver 
raciocínio, pensamento de ordem superior ou senso comum, é 
um estilo de gerenciamento ultrapassado e divisor.

É difícil imaginar um setor que mais depende da tecnologia 
digital do que a cibersegurança. Desde o do terceiro trimestre 
de 2017, nossas ferramentas e tecnologias de cibersegurança 
neutralizaram 91 mil programas de malware, bloqueando o acesso 

Inteligência artifi cial não elimina 
empregos, ela cria oportunidade
Na Fortinet, investimos em inteligência artifi cial (IA) há anos. É uma tecnologia incrível que apresenta 
oportunidades extraordinárias de como proteger as redes e, por fi m, a internet. Com a IA se tornando 
mais comum e mais sofi sticada, ela esclarece uma verdade importante: o valor, o poder e a efi ciência 
da IA não surgem da sua capacidade de substituir os seres humanos

a 150 mil sites mal-intencionados e impedindo 4,4 milhões de 
tentativas de invasão de rede por minuto.

O mundo digital está repleto de ameaças, que incluem brinca-
lhões maliciosos a criminosos, seitas ideológicas a ciberterroristas 
patrocinados pelo Estado, ameaçando tudo, desde nossas identi-
dades individuais até a infraestrutura crítica da nossa sociedade; 
e não há como proteger os dados sem a IA de autoaprendizagem e 
automação. Para que a cibersegurança seja efi caz, devemos utilizar 
a IA em tarefas demoradas, como mineração de dados e análise 
de logs de dados, assim as equipes de cibersegurança podem se 
concentrar nas tarefas de ordem superior, como identifi cação e 
eliminação de ameaças.

Porém, um dos maiores desafi os que o nosso setor enfrenta é a 
falta de talentos. A taxa de desemprego do nosso setor é 0%. Em 
2016, foram criados um milhão de novos empregos em ciberse-
gurança cibernética e as estimativas indicam aumento de cinco 
ou seis milhões nos próximos anos. Em 2015, houve aumento de 
74% nas vagas de trabalho em cibersegurança, metade das quais 
não foram preenchidas.

Em todos os setores, 45% das organizações afi rmam ter uma 
grave escassez de profi ssionais de cibersegurança. Por isso, as 
equipes de cibersegurança precisam correr entre uma crise e outra, 
com pouco tempo para elaborar um planejamento estratégico ou 
aprendizado contínuo e acompanhar a sofi sticação das ameaças.

Estes são certamente desafi os das empresas, que se tornam 
cada vez mais dispendiosos. A demanda em si está promovendo 
uma guerra por talentos, e o custo relacionado ao cibercrime 
deve atingir US$ 2,1 trilhões globalmente até o próximo ano.

Não conseguiremos preencher esses cargos se não houver 
maior conscientização sobre a necessidade deles, treinamento 
já no ensino Fundamental e Médio e maior envolvimento dos 
estudantes universitários, principalmente as mulheres, que atu-
almente representam apenas 14% da força de trabalho no setor 
de cibersegurança. A automação e a IA não estão eliminando 
empregos, elas criam novas oportunidades, com altos salários, 
altos níveis e seguros, a uma velocidade sem precedentes. Com 
os níveis de dados que não param de crescer, a demanda será 
ainda maior.

(*) É fundador, presidente e CTO da Fortinet

Está previsto para julho de 
2018 o início da disponibilização 
do DNI (Documento Nacional 
de Identidade), uma identidade 
digital válida em todo o território 
brasileiro cuja proposta é unifi car 
documentos como RG, CPF e 
título de eleitor. A identifi cação 
poderá ser obtida em um processo 
que inclui registro no aplicativo 
gratuito "DNI" nas plataformas 
Android e iOS e identifi cação 
biométrica em postos de atendi-
mento do TRE (Tribunal Regional 
Eleitoral). Com todas as valida-
ções concluídas, será possível 
carregá-lo na memória de um 
celular ou tablet, dispensando a 
apresentação de registros de papel.

A iniciativa demonstra o quanto o Brasil tem avançado no campo de 
certifi cações digitais e indica um possível caminho de menor burocracia 
e efi ciência aliada à tecnologia. Por outro lado, o novo documento não es-
capou de críticas, sendo as principais aquelas que levantam dúvidas sobre 
a privacidade das informações e os custos embutidos no sistema. As duas 
impressões possuem sua coerência, mas devem ser analisadas com atenção.

O DNI terá vários aspectos de segurança para evitar fraude. O documento 
é protegido por senha, não sendo possível gravá-la no aplicativo. Também 
não há vinculação com o chip do celular, e as informações não fi cam na 
memória do aparelho (é necessária conexão com a Internet). Também 
haverá uma marca d'água ao lado e embaixo da fotografi a, mutável a 
cada acesso ao aplicativo, o que permitirá conferir data e hora em que o 
documento foi aberto. Essa medida procura evitar que "prints" de tela de 
terceiros sejam usados como fraude à identifi cação. No caso de extravio 
do celular, o cidadão pode pedir a desvinculação do documento e solicitar 
a habilitação em outro celular no ponto de atendimento.

O DNI identifi ca o cidadão para outros humanos, mas não assina 
documentos. Para assinar documentos com valor legal, o cidadão 
precisa de um certifi cado digital (tipo e-CPF) que também pode ser 

instalado no celular. São propos-
tas complementares.

Este certifi cado digital possui 
uma chave privada que identifi ca 
o cidadão para fi ns de acesso a 
serviços do governo e assinatura 
de documentos. O processo de 
acesso e a portais assinatura 
digital de documentos é cripto-
grafado. Esses documentos na 
sua forma nativa não são legíveis 
para os humanos, pois tudo está 
criptografado. Para isso é pre-
ciso utilizar um software leitor/
assinador do documento que 
mostre as assinaturas, como o 
Adobe Reader, ou um portal de 
assinaturas.

Desde a implantação do sistema de certifi cados digitais brasileiros 
(ICP-Brasil) no ano de 2001, em nosso país não há registro de roubo 
de chaves privadas de certifi cados, a exemplo do que já aconteceu 
em países europeus e nos Estados Unidos. Isso se deve à alta rigidez 
tecnológica imposta pelo governo. Com a preocupação de sempre estar 
um passo a frente e preparado para a evolução dos hackers, já altera-
mos em 2012 nosso padrão de criptografi a de 1024 para 2048 bits e 
hoje utilizamos técnicas avançadas como a marcação georreferenciada 
(que utiliza um GPS para emitir certifi cados, no intuito de combater 
fraudes) no processo de identifi cação do titular do Certifi cado Digital.

Os equipamentos dos certifi cados digitais (cartões, tokens, leitoras, 
etc...) brasileiros são certifi cados pelo Inmetro, com regras rígidas. Os 
sistemas envolvidos na emissão e uso são homologados pelo ITI Instituto 
Nacional da Tecnologia da Informação (ligado à Casa Civil). Tamanha 
preocupação com segurança muitas vezes se refl ete em custos (sobre-
tudo porque também são necessárias as caras validações presenciais, 
antes da emissão de um documento digital), que são fundamentais 
para tornar esses registros confi áveis.

(Fonte: Paulo Milliet Roque, vice-presidente da ABES).

Brasil Digital, o novo Documento 
Nacional de Identidade

Imobiliária Santa Therezinha S.A.
CNPJ N° 61.530.200/0001-40 - NIRE Nº 35300013786

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada no Dia 08 de Junho de 2018
Data, Hora e Local - Dia 08 de junho de 2018, às 10:00 horas, na sede social no Largo Padre Péricles, 145, 9° andar, 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Presença - Acionistas representando a totalidade do Capital Social e 
usufrutuárias com direito a voto. Composição da Mesa - Presidente – Maria Teresa Maluf Chamma. Secretária – Maria 
Izabel Chamma Daura Abdo. Publicações - As Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração referentes 
ao exercício encerrado em 31.12.2017, foram publicados no Diário Oficial do Estado do dia 09, às fls. 128 (84) – 17 
(empresarial), e no Jornal Empresas e Negócios do dia 09, às fls. 2, todos do mês de maio de 2018. Está sanada a ausência 
da publicação dos anúncios, de que trata o art. 133, com base no § 4º, do mesmo artigo, da Lei nº 6.404/76. A ausência da 
Convocação também está sanada a teor do § 4°, do art. 124, da Lei n° 6.404/76. Ordem do Dia – (1) Tomada de contas da 
Administração, exame, discussão, e votação das Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (2) Deliberação sobre a proposta da Diretoria quanto à destinação do 
resultado; e (3) Eleição dos membros da Diretoria, fixando-lhes a remuneração global. Deliberações - Foram aprovadas, 
por unanimidade de votos dos acionistas e, inclusive, das usufrutuárias, e sem ressalvas, as seguintes deliberações: Item 
(1) da Ordem do Dia: Tomada de contas da Administração, exame, discussão, e votação das Demonstrações Financeiras 
e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e Item (2) da Ordem do Dia: 
Destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos, como segue: o Balanço da Sociedade apontou um 
prejuízo líquido de R$ 3.503.959,00 (três milhões, quinhentos e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais), e o total 
dos prejuízos acumulados de R$ 5.029.082,00 (cinco milhões, vinte e nove mil e oitenta e dois reais), de modo que não 
haverá no corrente exercício distribuição de dividendos, e será mantida a tributação pelo regime do lucro presumido. Item 
(3) da Ordem do Dia: Para compor a Diretoria, cujo mandato encerrará em 30/04/2021, ficam reeleitos, sem impedimentos 
legais, os seguintes diretores: Diretora Presidente – Therezinha Maluf Chamma, brasileira, viúva, empresária, inscrita no 
CPF n° 143.225.458-82, portadora da Cédula de Identidade RG n° 922.167 – SSP-SP, residente nesta Capital; Diretor 
Vice-Presidente – Dilermando Cigagna Junior, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG 
n° 3.292.521-SSP-SP., inscrito no CPF/MF n° 193.934.318-68, residente nesta Capital; Diretor Técnico – Dilermando 
Cigagna Junior, já qualificado; Diretora Administrativa - Maria Cecília Santana, brasileira, separada judicialmente, 
contabilista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 13.566.444-5-SSP-SP., inscrita no CPF/MF sob o nº 044.454.298-
13, residente nesta Capital; Diretora – Maria Teresa Maluf Chamma, brasileira, divorciada, médica, portadora da Cédula de 
Identidade RG nº 3.651.481-0-SSP-SP., e inscrita no CPF/MF sob o nº 012.287.348-36, residente nesta Capital; Diretora 
- Maria Izabel Chamma Daura Abdo, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 107.452.568-05, inscrita na 
OAB/SP sob o nº 275.911, residente nesta Capital. A posse dos diretores e declaração de ausência de impedimentos será 
lavrada no livro próprio. Como verba destinada à remuneração dos diretores é fixado o valor global de R$ 1.500.000,00, 
para o período da gestão, sendo que o saldo anual deverá ser atualizado. Autorização - Fica autorizada a publicação 
da Ata com omissão das assinaturas dos acionistas. Encerramento - Nada mais havendo a tratar a Senhora Presidente 
suspendeu a assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada pela Presidente, 
Secretária e por todos os acionistas presentes. (Assinaturas) Maria Teresa Maluf Chamma – Presidente da Mesa; Maria 
Izabel Chamma Daura Abdo – Secretária da Mesa; Maria Teresa Maluf Chamma; Espólio de Maria Estefno Maluf 
(Inventariante: Therezinha Maluf Chamma); Maria Izabel Chamma Daura Abdo; Empreendimento Lo-Ma Admistração 
e Agricultura Ltda (Therezinha Maluf Chamma e Dilermando Cigagna Junior); Lina Saigh Maluf (pp. Dilermando Cigagna 
Junior); Marilu Saigh Maluf (pp. Dilermando Cigagna Junior); Roberta Saigh Maluf (pp. Dilermando Cigagna Junior); 
Neusa Adriana Saigh Maluf (pp. Dilermando Cigagna Junior); Therezinha Maluf Chamma (Usufrutuária com direito a 
voto); Nelly Maluf Chamma (Usufrutuária com direito a voto – pp. Maria Izabel Chamma Daura Abdo). Esta certidão confere 
com a Ata original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 03, às fls. 18 a 20. São Paulo, 08 de junho de 2018. 
Assinaturas: Maria Teresa Maluf Chamma - Presidenta da Mesa; Maria Izabel Chamma Daura Abdo - Secretária da 
Mesa. Jucesp nº 285.972/18-2 em 20/06/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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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.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 26 de Junho de 2017. Dia de São Pelaio, São Antelmo, São 
Virgílio, São João dos Godos, Santa Perseveranda, e Dia do Anjo Haaiah, 
cuja virtude é a compaixão. Dia Internacional Contra o Uso e o Tráfico 
de Drogas. Hoje fazem aniversário o cantor e compositor Gilberto Gil 
que faz 76 anos, o ator Chris O’Donnell, que nasceu em 1970, o ator 
Rodrigo Veronese que também completa 48 anos e a cantora e com-
positora Luíza Possi que nasceu em 1984. 

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é aparentemente uma pessoa con-fi 
ante e capaz, mas no seu íntimo é sensível e um tanto inseguro. Com 
uma mente positiva e boa capacidade de organização, usa seu conheci-
mento de forma construtiva. É uma pessoa diplomática e persuasiva que 
costuma desenvolver habilidades no relacionamento formal, tal como na 
área da política, da diplomacia, das vendas e do jornalismo. Dotado de 
mente concreta, prefere as manifestações afetivas sem muita sutileza e 
com resultados diretos. Conciliador acredita fi rmemente na liberdade 
pessoal e não aceita a existência de um destino pré-estabelecido. No 
lado negativo tende a ser diplomático só quando tem algum interesse.

Dicionário dos sonhos
ABORTO – Aviso de deslizes na vida. Insegurança nos 
planos e perigo de cometer faltas graves. Para sonho 
de homem, é um agouro de fracasso naquilo que o 
interessa no momento seja amor ou dinheiro. Para 
mulher, adverte que deve cuidar da saúde. Números 
de sorte: 06, 26, 28, 31, 41 e 56.

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

Com a Lua em Leão haverá brilho e facilidade para divertimentos. Quere-mos chamar a atenção e todo e 
qualquer elogio será muito bem-vindo. Aliás, tudo o que eleve a nossa autoestima, será muito apreciado. Por 
isso, vamos nos sentir bem melhores em situações que evidenciem nossas qualidades e perto de pessoas que 
nos deem o devido valor. Ótimo dia para desempenharmos trabalhos criativos, que expressem nosso estilo e 
nossas ideias. Tarefas onde possamos ter liderança ou autonomia, também serão melhores cumpridas neste 
começo de semana.
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Tudo ganha força podendo exe-
cutar trabalhos ou serviços que 
agradem que goste de fazer. As 
pessoas se mostram mais provo-
cativas e isso interfere no bom 
entendimento pela manhã. Cana-
lize suas energias em boas ideias 
para criar e mudar aquilo que não 
satisfaz. 38/238 – Branco.

Razão e emoção estarão em sin-
tonia. A demonstração de amor é 
importante nesta segunda. Fazemos 
questão de nos sentir amados e de 
que os outros se sintam amados por 
nós. Cuidado com o ciúme, a posse 
e os excessos no apego a valores 
materiais. 21/321 – Azul.

O entendimento pode ser melhor 
com as pessoas a sua volta. O que 
era desconhecido e estava obscuro 
vem à tona. As confusões no tra-
balho serão resolvidas facilmente 
com bom senso. O trabalho ou os 
estudos renderão mais se iniciados 
nesta segunda. 45/445 – Amarelo.

Não é bom dar início a nada que 
deva ter desenvolvimento posterior 
no final da tarde. Melhora finan-
ceira, com chance lucros rápidos 
e inesperados. Esteja preparado 
para aplicar bem um dinheiro 
que entrar a mais. Terá soluções 
através do entendimento pessoal. 
74/874 – Azul.

Boa disposição para manter con-
tatos intensos e profundos, vendo 
claramente o que estava oculto. 
Embora tenha motivos para agir 
agora faça renovação do seu am-
biente somente depois de passar 
o seu aniversário. Tarefas onde 
possas ter liderança serão melhores 
cumpridas. 58/458 – Amarelo.

Tudo começa a perder força e é 
momento para dar acabamento 
e finalizar o que já estiver sendo 
feito. No começo da noite mante-
nha a rotina e evite forçar novas 
situações. Até a Lua entrar em 
seu signo amanhã pode resolver 
tudo que esteja necessitando de 
decisão. 67/567 – Verde.

Com a Lua em Leão os contatos 
estão mais favorecidos e o enten-
dimento pode ser mais fácil nesta 
quarta. Não sofra por antecipação 
se surgir algum imprevisto ou 
alteração de vida, saiba esperar 
o momento de agir. Até o meio 
de julho viverá situação nova no 
trabalho. 45/745 – Vermelho.

Lua Nova aumenta o foco e dá de-
terminação. As atividades profis-
sionais estarão favorecidas, assim 
como qualquer planejamento. Se 
surgirem confusões irá superar 
tudo facilmente. À noite, um maior 
controle emocional irá melhorar a 
disposição. 39/139 – Azul.

Não pense demais para não deixar 
uma chance passar. Apenas a am-
bi-ção pode o levar a alcançar o 
sucesso. Acredite que os resultados 
esperados irão chegar, mesmo que 
demorem um pouco mais. Tudo 
começa a ganhar nova força para 
terminar o que já estiver sendo 
feito. 27/227 – Cores escuras. 

Maior vulnerabilidade e provável 
sensação de desânimo e desencanto 
até no fi nal da manhã. Assuntos de 
comércio, as pequenas viagens e a 
comunicação em geral ficam favo-
rá-veis à tarde. É tempo de desen-
volver ainda mais suas habilidades 
pessoais e mostrar seu potencial no 
trabalho. 33/433 – Azul.

Tudo que for relacionado à arte 
e necessite de sua sensibilidade 
tende a dar certo. Na parte da 
tarde as relações fi cam fi rmes, 
tanto junto de seu amor, como de 
pais e fi lhos. Um envolvimento 
emocional irá melhorar a nossa 
energia neste início de semana. 
65/865 – Branco.

Com a Lua em Leão haverá brilho 
e facilidade para divertimentos. 
Ótimo dia para desempenharmos 
trabalhos criativos, que expressem 
nosso estilo e nossas ideias. Tarefas 
onde possamos ter liderança ou 
autonomia Razão e emoção estarão 
em sintonia. 75/275 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Alcançar um objetivo na vida: Encontre três 
moedas antigas e três galhos de arruda. Junte tudo e 
deposite no altar de uma igreja que tenha seu santo 
de devoção. Depois disso, assista a uma missa nesta 
mesma igreja e peça em oração pelo emprego. Quando 
alcançar o objetivo, volte na igreja e acenda uma vela 
em agradecimento para o santo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Agir como
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"Eu vejo
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Casual-
mente

Promoção comum
em cinemas

Sufixo de
"feijoada" Possui

Equipamento de aeroportos e presídios, usado
para detectar materiais escondidos no corpo

Ilha vulcâ-
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que desa-
pareceu
após a

erupção
de 1883
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nal que
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CONTRARIO
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ADTRAIR
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3/tar. 5/gaudi. 7/rouanet. 8/cracatoa. 10/altimetria. 15/scanner corporal.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

ágina 8

Drama 
Quero Morrer Com Meu 

Próprio Veneno tem como 
mote Ofélia que se apresenta 
em três versões dela mesma, 
interpretada por três atrizes: 
aquela que fala, a que pensa e a 
que escuta. Uma é o presente e 
a visão sobre si mesma. A outra, 
o pensamento e a visão sobre 
a realidade das situações. A 
última, os olhares de várias 
pessoas, pelo seu ponto de 
vista. É a história de uma Ofélia 
contemporânea que carrega o 
peso de viver em uma socieda-
de pautada pelo homem. Com 
Luisa Curvo, Luiza Micheletti 
e Luna Martinelli.

Serviço: Centro Cultural Fiesp (Ruth 
Cardoso), Av. Paulista, 1313, Cerqueira 
César, tel. 3146-7405. Quarta a sábado às 
20h30 e aos domingos às 19h30. Entrada 
franca. Até 22/07.

A peça “O Compositor Delirante”, solo escrito 
e interpretado por Daniel Kronenberg, reestreia 
dia 4 de julho. Com provocação cênica de Gabriel 
Bodstein, o monólogo coloca em foco o artista com 
seus questionamentos. Numa tentativa enlouque-
cida de organizar sua trajetória, a personagem 
Beethoven trava discussões políticas, fi losófi cas 
e de ordem artística com Mozart, Haydn, Goethe 
e com o próprio pai, além de outras pessoas ima-
ginárias. A surdez, a loucura e a necessidade de 
quebra de paradigmas são as tônicas do espetá-
culo, costurado pela música do compositor, que 
permeia toda a encenação, dando cadência e ritmo 
às argumentações da personagem. Vários trechos 
entrecortados das composições de Beethoven são 
utilizados e estabelecem um elemento de costura 
com a condução da narrativa. Dentre as obras 
escolhidas estão: A Sétima e a Nona Sinfonia, 
Moonlight Sonata, A Grande Fuga, A Primavera, 
Für Elise, Egmont, e outras variações para piano.

Serviço: Espaço Parlapatões, Praça Franklin Roosevelt, 158. 
Quartas (04, 11, 18 e 25) às 21h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Ao incorporar 
elementos atuais ao 
melhor do Rhythm 
and Blues e do Soul, a 
festa Bôscoli na Pista 
coloca todo mundo 
pra dançar

O evento celebra a músi-
ca urbana com muito 
Neo Soul, Hip Hop e 

R&B.No comando da noite, 
João Marcello Bôscoli,  toca 
um repertório variado, fo-
cado no melhor da Black 
Music mundial, eternizado 
por grandes ícones, como 
Maxwell, Erykah Badu, R. 
Kelly, Mary J. Blidge, em um 
passeio que começa na década 
de 90 e se estende até 2018, 
enaltecendo as vertentes e 
fases do New Jack Swing, Neo 
Soul e Hip Hop. João Marcello 
Bôscoli  é uma referência  de 
conhecimento musical no 
país. Músico, produtor, apre-
sentador e empreendedor de 
sucesso,  Bôscoli tem uma 
longa relação com os gêneros 

Festa Bôscoli na Pista.

Bôscoli na Pista

“urbanos”. Desde cedo artistas 
como Stevie Wonder, Nat King 
Cole e Ray Charles ganharam 
espaço em sua vitrola. Na ado-
lescência, conheceu melhor o 
estilo hip-hop e  artistas como 

The Sugarhill Gang’s e Grand-
master Flash and The Furious 
Five. Apreciador dos temas 
ditos “urbanos”, sua seleção 
musical é feita, a partir de um 
amplo e criterioso acervo, base-

ado numa síntese do que há de 
melhor, nesse cenário musical 
desde a década de 90.

Serviço: Piratininga, R. Wizard, 149, Vila 
Madalena, tel. 2039- 1251. Quinta (5), às 19h. 
Ingresso: R$ 20.
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A diferença
A reunião de preces alcançava a parte fi nal. E, na organização mediúnica, 
Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor desencarnado distribuía 
consolações, quando um companheiro o alvejou com azedume: – Bezerra, 
não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de 
tartufi smo. Falo contra mim mesmo. Posso, acaso, dizer que sou espírita-
cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme; 
cometo desatenções e disparates; reconheço-me freqüentemente caído 
em maledicência e cobiça; ainda não venci a desconfi ança, nem a pro-
pensão para ressentir-me; quando menos espero, chafurdo-me nos erros 
da vaidade e do orgulho; involuntariamente, articulo ofensas contra o 
próximo; a ambição mora comigo e, por isso, agrido os meus semelhantes 
com toda a força de minha brutalidade; a crítica, o despeito, a maldade 
e a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita 
com tantos defeitos? O venerável orientador espiritual respondeu, sereno:
– Eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas 
e sou espírita-cristão... – Como assim? - revidou o consulente agitado.
–Perfeitamente - concluiu Bezerra, sem alterar-se. - Todas essas quali-
dades negativas ainda me acompanham... Só existe, porém, um ponto, 
meu caro, que não posso esquecer. É que, antes de ser espírita-cristão, 
eu fazia força para correr atrás de todas elas e agora, que sou cristão 
e espírita, faço força para fugir delas todas... E, sorrindo: – Como vê, 
há muita diferença. Irmão X (Francisco Cândido Xavier).

Humorista Marcio Pial apresenta espetáculo circense que resgata 

as memórias da infância com humor.

Dança, música, circo e improviso compõem o espetáculo 
“Rebobinando” de Marcio Pial, que terá única apresentação. De 
forma divertida e bem humorada, a peça promete envolver e 
emocionar a plateia ao trazer à tona memórias da infância por 
meio de quadros de improviso. A comédia propõe um resgate 
cultural de momentos que não existem mais, mostrando como 
a globalização e revolução tecnológica mudaram a forma de vi-
ver. O comediante, dançarino, acrobata e palhaço, Marcio Pial, 
é conhecido por incorporar em suas apresentações hip hop, 
improviso e acrobacias. 

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sábado (30) às 
21h30. Ingressos: De R$ 20 a R$ 50.

“Rebobinando”
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“O Compositor Delirante”

Daniel Kronenberg
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

          
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: WILLY DUARTE ZAPOTOCZNY, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 21/08/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Zapotoczny e de Neusa Duarte Zapotoczny. A 
pretendente: TATYANA CARVALHO BIAGIANTI, estado civil solteira, profi ssão arquite-
ta, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 07/09/1978, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Biagianti e de Lucia Helena 
Carvalho Biagianti.

O pretendente: MAURICIO DE FRANCISCO STREFEZZI, estado civil solteiro, profi ssão 
fi sioterapeuta, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 10/03/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Strefezzi e de Regina 
Maria de Francisco Strefezzi. A pretendente: TABATA RIBEIRO LINO, estado civil solteira, 
profi ssão médica, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 20/05/1980, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edmur Joaquim Meneghesso Lino 
e de Neuza Aparecida Ribeiro Lino.

O pretendente: FÁBIO SANTUCCI, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar junior, nascido 
nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 20/05/1985, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Adriano Santucci e de Cristina Aparecida do Nascimento 
Santucci. A pretendente: NÚBIA DE OLIVEIRA CALIXTO, estado civil solteira, profi ssão 
empresária, nascida em Peçanha - MG, no dia 18/05/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Gomes Calixto e de Margareth Geralda de Oliveira.

O pretendente: JOÃO CESAR APARECIDO, estado civil solteiro, profi ssão operador, 
nascido em Candido Abreu - PR (Registrado em Tietê - SP), no dia 03/12/1976, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio Aparecido e de 
Jaira de Freitas Aparecido. A pretendente: SIMONE FRANCO PENTEADO, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 08/02/1977, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Franco Penteado 
e de Marlene Franco Penteado.

O pretendente: VALDIR SANCHEZ PRADO, estado civil solteiro, profi ssão representante 
comercial, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 30/01/1963, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Sanchez Prado e de Rosa Inacio 
Sanchez. A pretendente: SUZI STEINER LANARO, estado civil divorciada, profi ssão 
aposentada, nascida nesta Capital, Bras - SP, no dia 28/08/1958, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Lanaro e de Niuza Steiner.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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CONCEDER O BENEFÍCIO DO VALE-COMBUSTÍVEL
Empresa pode é substituir o vale-transporte por vale-combustível, sem 
que seja incorporado como salário? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI DOIS FUNCIONÁRIOS QUE VIVEM EM UNIÃO 
ESTÁVEL, PORÉM, CONTRAÍRAM CASAMENTO SOMENTE JUNTO A 
IGREJA CATÓLICA, POSSUEM DIREITO A LICENÇA DE 3 DIAS?

O casamento no religioso tem efeito civil, nos termos do artigo 226, § 2º 
da Constituição Federal de 1988. Neste caso o documento do casamento 
religioso entregue pelo empregado será utilizado como documento 
que abonará os dias de falta no período máximo de três dias para os 
dois empregados, conforme determina o artigo 473, inciso II da CLT.

EXAMES MÉDICOS DOS ESTAGIÁRIOS
Com o e-Social os estagiários terão que efetuar os exames médicos 
admissional, periódico, e demissional, tratando de autônomo quais os 
documentos que devemos solicitar? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AJUDA DE CUSTO E PRÊMIO
Quais os tipos de ajuda de custa e prêmio que a empresa pode considerar 
e quais as incidências? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO APOSENTADO QUE CONTINUA TRABALHANDO ESTÁ 
DISPENSADO DO DESCONTO DE INSS NA FOLHA?

O aposentado que continua trabalhando, mantém sua condição de 
segurado obrigatório, portanto a contribuição previdenciária será 
devida normalmente, conforme artigo 9º § 1º do Decreto 3048/99.

PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS
Funcionário com férias vencidas teve redução de carga horária e 
de salário proporcional, como calcular o pagamento das férias? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

COMPCOMPCOMPCOMPCOMPANHIA IMPORANHIA IMPORANHIA IMPORANHIA IMPORANHIA IMPORTTTTTADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCO
C.N.P.J - 61.346.284/0001-67

Relatório da Diretoria
Senhores acionistas em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.S.as. as demonstrações financeiras da empresa em 31/12/2014, elaboradas segundo as normas contábeis e legislação fiscal
em vigor. Colocamo-nos a disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos adicionais que julgarem necessários e informamos que as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão realizadas no dia 29/06/2018.

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2014 - (Em 1.000 Reais)
Ativo    2013    2014
Circulante 1.296 1.529
Caixa/Bancos 1.075 1.316
Créditos: Clientes 221 213
Permanente: Investimentos 31 32
Imobilizado 1.263 1.263
Total Ativo 2.591 2.824

Demonstração do Resultado do Período de 2013 e 2014 - (Em 1.000 Reais) Demonstração de Fluxo de Caixa - (Em 1.000 Reais)

Passivo    2013    2014
Circulante 972 422
Débitos Sociais e Fiscais 5 6
Outros Débitos 957 401
Provisões Férias 1 2
Provisão IRPF/CSLL 9 13
Patrimônio Líquido 1.619 2.402
Capital Social 420 420
Reserva de Capital 407 407
Reserva Incentivo Fiscal 19 19
Reserva Legal 120 120
Saldo C.M.I.p.c. 7 5
Resultado Acumulado 198 647
Resultado Período 448 784
Total Passivo 2.591 2.824

Marisa Claudia Bernacchi Prosdócimi - Diretor Presidente
Rodolfo Prosdocimi - Diretor

Receita Bruta    2013    2014
Serviços 1.263 1.480
Impostos sobre Serviços 49 57
Receita Líquida 1.214 1.422
Despesas Operacionais
(-) Despesas Administrativas 520 302
(-) Despesas Tributárias 29 29
(-) Despesas Operacionais 168 170
(-) Despesas Financeiras 1 3
(+) Receitas Diversas 65 3
Total 653 501
Lucro Operacional Líquido 561 921
Contribuição Social 36 43
Imposto de Renda 77 94
Resultado Líquido do Período 448 784

I - Fluxos das Operações    2014

Resultado do Exercício 784

(+) Reversões Férias         1

785

(+) Clientes 8

(-) Impostos a Recolher 1

(+) Contas a Pagar 5

(-) Obrigações a Pagar      556

544

II - Fluxos Investimentos

III - Fluxos Financiamentos

Variação das Disponibilidades 241

Saldo Inicial Disponibilidades 1.075

Saldo Final Disponibilidades 1.316

Anapaola Prosdocimi - Diretora
Regina Celes Pereira da Silva - Técnica Contábil CRC 1SP085760/O-2

COMPCOMPCOMPCOMPCOMPANHIA IMPORANHIA IMPORANHIA IMPORANHIA IMPORANHIA IMPORTTTTTADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCO
C.N.P.J - 61.346.284/0001-67

Relatório da Diretoria
Senhores acionistas em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.S.as. as demonstrações financeiras da empresa em 31/12/2015, elaboradas segundo as normas contábeis e legislação fiscal
em vigor. Colocamo-nos a disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos adicionais que julgarem necessários e informamos que as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão realizadas no dia 29/06/2018.

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2015 - (Em 1.000 Reais)
Ativo    2014    2015
Circulante 1.529 1.534
Caixa/Bancos 1.316 1.343
Créditos: Clientes 213 191
Permanente: Investimentos 32 32
Imobilizado 1.263 1.263
Total Ativo 2.824 2.829

Demonstração do Resultado do Período de 2014 e 2015 - (Em 1.000 Reais) Demonstração de Fluxo de Caixa - (Em 1.000 Reais)

Passivo    2014    2015
Circulante 422 318
Débitos Sociais e Fiscais 6 5
Outros Débitos 401 302
Provisões Férias 2 2
Provisão IRPF/CSLL 13 9
Patrimônio Líquido 2.402 2.511
Capital Social 420 420
Reserva de Capital 407 407
Reserva Incentivo Fiscal 19 19
Reserva Legal 120 -
Saldo C.M.I.p.c. 5 -
Resultado Acumulado 647 1.266
Resultado Período 784 399
Total Passivo 2.824 2.829

Marisa Claudia Bernacchi Prosdócimi - Diretor Presidente
Rodolfo Prosdocimi - Diretor

Receita Bruta    2014    2015
Serviços 1.480 1.244
Impostos sobre Serviços 57 49
Receita Líquida 1.422 1.194
Despesas Operacionais
(-) Despesas Administrativas 302 309
(-) Despesas Tributárias 29 66
(-) Despesas Operacionais 170 325
(-) Despesas Financeiras 3 3
(+) Receitas Diversas 3 19
Total 501 684
Lucro Operacional Líquido 921 510
Contribuição Social 43 36
Imposto de Renda 94 75
Resultado Líquido do Período 784 399

I - Fluxos das Operações    2015
Resultado do Exercicio 399
(+) Reversão Férias         2

401
(-) Clientes 22
(-) Impostos e Encargos 1
(-) Obrigações a Pagar 4
(-) Contas a Pagar       99

126
II - Fluxos Investimentos
Resultado Financeiro 0
III- Fluxos dos Financiamentos
(-) Pagamento Dividendos 248
Variação das Disponibilidades 27
Saldo Inicial das Disponibilidades 1.316
Saldo Final das Disponibilidades 1.343

Anapaola Prosdocimi - Diretora
Regina Celes Pereira da Silva - Técnica Contábil CRC 1SP085760/O-2

COMPCOMPCOMPCOMPCOMPANHIA IMPORANHIA IMPORANHIA IMPORANHIA IMPORANHIA IMPORTTTTTADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCO
C.N.P.J - 61.346.284/0001-67

Relatório da Diretoria
Senhores acionistas em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.S.as. as demonstrações financeiras da empresa em 31/12/2016, elaboradas segundo as normas contábeis e legislação fiscal
em vigor. Colocamo-nos a disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos adicionais que julgarem necessários e informamos que as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão realizadas no dia 29/06/2018.

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2016 - (Em 1.000 Reais)
Ativo    2015    2016
Circulante 1.534 1.426
Caixa/Bancos 1.343 1.228
Créditos: Clientes 191 198
Permanente: Investimentos 32 32
Imobilizado 1.263 1.263
Total Ativo 2.829 2.721

Demonstração do Resultado do Período de 2015 e 2016 - (Em 1.000 Reais) Demonstração de Fluxo de Caixa - (Em 1.000 Reais)

Passivo    2015    2016
Circulante 318 321
Débitos Sociais e Fiscais 5 6
Outros Débitos 302 303
Provisões Férias 2 2
Provisão IRPF/CSLL 9 10
Patrimônio Líquido 2.511 2.400
Capital Social 420 420
Reserva de Capital 407 407
Reserva Incentivo Fiscal 19 19
Resultado Acumulado 1.266 1.328
Resultado Período 399 226
Total Passivo 2.829 2.721

Marisa Claudia Bernacchi Prosdócimi - Diretor Presidente
Rodolfo Prosdocimi - Diretor

Receita Bruta    2015    2016
Serviços 1.244 1.180
Impostos sobre Serviços 49 46
Receita Liquida 1.194 1.134
Despesas Operacionais
(-) Despesas Administrativas 309 361
(-) Despesas Tributárias 66 90
(-) Despesas Operacionais 325 370
(-) Despesas Financeiras 3 1
(+) Receitas Diversas 19 18
Total 684 804
Lucro Operacional Líquido 510 330
Contribuição Social 36 34
Imposto de Renda 75 70
Resultado Líquido do Período 399 226

I - Fluxos das Operações    2016
Resultado do Exercicio 226
(+) Reversão Provisão Férias 2
(-) Clientes 7
(+) Impostos e Encargos 1
(+) Obrigações a Pagar 1
(+) Contas a Pagar 1
II - Fluxo dos Investimentos
Resultado Financeiro 0
III - Fluxo dos Financiamentos
(-) Pagamento Dividendos 339
Variação do Caixa (115)
Saldo Inicial Caixa 1.343
Saldo Final do Caixa 1.228

Anapaola Prosdocimi - Diretora
Regina Celes Pereira da Silva - Técnica Contábil CRC 1SP085760/O-2

COMPCOMPCOMPCOMPCOMPANHIA IMPORANHIA IMPORANHIA IMPORANHIA IMPORANHIA IMPORTTTTTADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCO
C.N.P.J - 61.346.284/0001-67

Relatório da Diretoria
Senhores acionistas em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.S.as. as demonstrações financeiras da empresa em 31/12/2017, elaboradas segundo as normas contábeis e legislação fiscal
em vigor. Colocamo-nos a disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos adicionais que julgarem necessários e informamos que as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão realizadas no dia 29/06/2018.

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2017 - (Em 1.000 Reais)
Ativo    2016    2017
Circulante 1.426 1.188
Caixa/Bancos 1.228 1.071
Créditos: Clientes 198 117
Permanente: Investimentos 32 32
Imobilizado 1.263 1.214
Total Ativo 2.721 2.434

Demonstração do Resultado do Período de 2016 e 2017 - (Em 1.000 Reais) Demonstração de Fluxo de Caixa - (Em 1.000 Reais)

Passivo    2016    2017
Circulante 321 270
Débitos Sociais e Fiscais 6 3
Outros Débitos 303 262
Provisões Férias 2 2
Provisão IRPF/CSLL 10 3
Patrimônio Líquido 2.400 2.164
Capital Social 420 420
Reserva de Capital 407 407
Reserva Incentivo Fiscal 19 19
Reserva Legal 120 120
Resultado Acumulado 1.208 1.179
Resultado Período 226 19
Total Passivo 2.721 2.434

Marisa Claudia Bernacchi Prosdócimi - Diretor Presidente
Rodolfo Prosdocimi - Diretor

Receita Bruta    2016    2017
Serviços 1.180 921
Impostos sobre Serviços 46 37
Receita Liquida 1.134 884
Despesas Operacionais
(-) Despesas Administrativas 361 354
(-) Despesas Tributárias 90 117
(-) Despesas Operacionais 370 315
(-) Despesas Financeiras 1 2
(+) Receitas Diversas 18 2
Total 804 786
Lucro Operacional Líquido 330 98
Contribuição Social 34 27
Imposto de Renda 70 52
Resultado Líquido do Período 226 19

I - Fluxos das Operações    2017
Resultado do Exercicio 19

(+) Reversão Provisão de férias 2

(+) Clientes 81

(-) Impostos e Encargos 3

(-) Obrigações a Pagar 7

(-) Contas a Pagar 41

II - Fluxo Investimentos
Resultado Financeiro 0

III - Fluxo do Financiamentos
(-) Pagamento de Dividendos 208

Variação do Caixa (157)

Saldo Inicial Caixa 1.228

Saldo Final do Caixa 1.071

Anapaola Prosdocimi - Diretora
Regina Celes Pereira da Silva - Técnica Contábil CRC 1SP085760/O-2

Como 
calcular 

corretamente 
o ISS?

Não é novidade que a 
legis lação tributária bra-
sileira é uma das mais 
complexas do mundo. De 
acordo com um relatório 
divulgado no último ano 
pelo Banco Mundial, o 
Brasil é o país onde mais 
se gasta tempo com a bu-
rocracia tributária. Neste 
cenário, para ter controle 
tributário e alcançar o 
sucesso do negócio, o em-
presário precisa entender 
todos os tributos, impostos 
e leis instituídas.

Destas cobranças, uma 
das mais complexas, que 
muitos realizam o paga-
mento sem nem mesmo 
entender o porquê, é o 
Imposto Sobre Serviços 
(ISS). O tributo, recolhido 
pelos municípios, incide 
na prestação de serviços 
realizada por quase todas 
as empresas e profi ssio-
nais autônomos, por isso 
também conhecido como 
Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza 
(ISSQN). A exceção ocorre 
para negócios no exterior 
e com refl exos apenas fora 
do Brasil.

Apesar de parecer com-
plicado, calcular o ISS é 
uma tarefa mais simples 
do que parece, mas de-
manda esforço. “Primeiro, 
é necessário consultar a 
legislação do município 
do prestador do serviço e 
verifi car a alíquota aplica-
da à atividade e natureza 
de sua empresa”, elucida 
Heber Dionízio, contador 
da Contabilizei, escritório 
de contabilidade que, com 
tecnologia, oferece mais 
praticidade, transparência 
e economia para mais de 
5.000 PMEs pelo Brasil.

Heber explica que o 
cálculo envolve o preço do 
serviço e o tributo local. 
“Se o serviço custa R$100 
e sobre ele incide uma 
alíquota de 5% (que é o 
valor máximo permitido 
por lei - o mínimo é 2%), os 
impostos recolhidos para o 
município, a título de ISS 
seria de R$5”, exemplifi ca. 
“No caso das empresas 
que fazem recolhimento 
de impostos pelo DAS, os 
tributos são calculados 
pelo sistema e cobrados 
em uma guia única”.

Fonte e mais infor-
mações: (www.contabi-
lizei.com.br).

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

Assembleia Geral Extraordinária Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 15:00 horas do dia
04/07/2018, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960, 19º andar,
Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “Ordem do Dia”: (i) rerratificar a
Assembleia Geral Ordinária realizada em 09 de abril de 2018, a fim de deliberar
sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e a distribuição de dividendos;
(ii) alteração parcial do Estatuto Social, para adaptar o Capítulo VII - da Ouvidoria
ao disposto na Resolução 4.433, de 2015. São Paulo, 22 de junho de 2018.
Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.                                  (26, 27 e 28)

IBIAPABA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXTRUSORA LTDA-ME - Torna
público que recebeu da SEMA a Licença de Operação nº 62/2018 para fabricação de
máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e acessórios à Rua Lago
de Pedra, 1023, Parque São Miguel, Guarulhos, através do processo administrativo nº
13599/2018 com validade até 08/06/2022 (4 anos).

5ª Vara Cível do Foro Regional VIII – Tatuapé – SP. 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL – RESUMO 

Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação dos executados MARCONSOR – 
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – EPP, (CNPJ nº 11.449.201/0001-97) e CELIA DOS 
SANTOS NASCIMENTO, (CPF. nº 142.397.998-21, o credor CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLAR E 
LUNAR (CNPJ. 62.304.746/0001-46), e demais interessados expedido na Ação de Execução de 
Título Extrajudicial nº 1003861-31.2015.8.26.0008, em trâmite na 05ª Vara Cível do Foro Regional 
VIII - Tatuapé, requerida por ARTUR SIMÕES DE CARVALHO, (CPF. nº 069.096.208-87), 
representado por procuração publica datada de 12/01/2015 (livro 0377 e paginas 166/168) do 27º 
Subdistrito do Tatuapé, nomeia e constitui sua procuradora VIRGINIA AMALIA MARTINS DE 
CARVALHO BELLI, (CPF. nº 048.176.828-92) e FERNANDA JESUS DE CARVALHO, (CPF. nº 
152.392.268-06). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem 
abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES 
(www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. IMÓVEL: "Apartamento número 311, 
localizado no EDIFÍCIO SOLAR, do Conjunto Residencial Solar e Lunar, situado na VILA VOLE, 
Praia Grande/SP, com a área útil de 41,075m², área comum de 2,172m², área total de 43,247m², 
correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,543% do todo do terreno ou 12,817m2.", matricula nº 
91.029 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Praia Grande, Estado de São Paulo. 
ÔNUS: Consta da referida matricula conforme Av.05(29/10/2015) penhora nos autos da ação de 
Execução nº 0003382-45.2011.8.26.0477 requerida por CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR E LUNAR 
no valor de R$ 71.336,18; Av.6(09/03/2016) - Penhora Exequenda. OBSERVAÇÃO: Eventuais 
Débitos de Condomínio que recaiam sobre o respectivo imóvel serão de responsabilidade do 
arrematante. 2. AVALIAÇÃO: R$ 124.428,51 (Junho/2018 - Conf. Tabela Prática do Tribunal de 
Justiça para os débitos judiciais comuns). 3. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 21.896,80 (atualizado 
até 31/05/2018), que deverá ser atualizado na data das praças. 4. VISITAÇÃO - Não há visitação. 
5. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 10/08/2018, às 10h00min, e termina e em 
14/08/2018, às 10h00min, e; 2ª Praça começa em 14/08/2018, às 10h01min, e termina em 
03/09/2018, às 10h00min. 6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com 
forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site 
www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde 
estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º 
andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: 
contato@zukerman.com.br. Ficam os executados MARCONSOR – REPRESENTAÇÕES 
COMERCIAIS LTDA-EPP; CÉLIA DOS SANTOS NASCIMENTO, o credor CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
SOLAR E LUNAR, e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) 
localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da penhora realizada em 14/01/2016. Dos 
autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 12 de junho de 2018. 
 
 
 
 
 
(11) 2388-8283 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

2E
52

-1
51

C
-2

66
B

-C
D

9C



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
São Paulo, terça-feira, 26 de junho de 2018Página 10

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: JEANDERSON CESAR DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
secretário, nascido em Recife - PE, aos 20/12/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jean de Lima e de Flávia Maria de Lima; A pretendente: ISABELE 
JOVENTINO DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida 
em São Paulo - SP, aos 22/07/1997, residente e domiciliada no Jardim São Judas Tadeu, 
São Paulo - SP, fi lha de Maria Joventino do Nascimento.

O pretendente: LAERCIO DILERMANDO OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
professor, nascido em São Paulo - SP, aos 21/04/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Antonio de Oliveira e de Rita de Cássia da Silva 
Oliveira; A pretendente: GLÁUCIA MOREIRA DE SALES, nacionalidade brasileira, 
solteira, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 30/09/1989, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco João de Sales e de Gloria Maria de Sales.

O pretendente: PAULO ROGERIO MOTA JARDIM, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
manobrista, nascido em São Paulo - SP, aos 31/05/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues Jardim e de Angelina Mota Jardim; A 
pretendente: MICHELE PEREIRA GALVÃO, nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 20/02/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jose Pereira Galvão e de Margarida Pereira de Souza.

O pretendente: DUILIO FIORI, nacionalidade brasileiro, divorciado, almoxarife, nascido 
em São  Paulo - SP, aos 05/02/1972, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Romeu Fiori e de Noemia Nogueira Fiori; A pretendente: LIVIA PAIVA, nacio-
nalidade brasileira, divorciada, esteticista, nascida em São Paulo - SP, aos 16/05/1973, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Manoel de Paiva 
e de Maria Marli Paiva.

O pretendente: ALISON PEREIRA DA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
motorista, nascido em Conde - BA, aos 23/05/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Onildo da Conceição e de Nildes de Souza Pereira; A pretendente: 
TATHILHA MENDES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
nascida em Guarulhos - SP, aos 11/10/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jose Luiz Ferreira dos Santos e de Rosimeire Batisteli Mendes.

O pretendente: BRENDO FERREIRA DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 28/06/1997, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Jose de Sousa e de Tania Maria Ferreira Go-
mes; A pretendente: SARA KELLY DA SILVA MAPA, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 14/01/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Henrique Mapa e de Marileide da Silva Mapa.

O pretendente: CLOVIS SATOSHI SARUHASHI, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
farmacêutico, nascido em São Paulo - SP, aos 31/05/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Saruhashi e de Laura Shinkawa  Saruhashi; A 
pretendente: TALILA SANTOS RIBEIRO, nacionalidade brasileira, solteiro, balconista, 
nascida em Itagí - BA, aos 01/10/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Nábio Santos Ribeiro e de Elezeny Santos Ribeiro.

O pretendente: TIAGO DE SOUZA BEZERRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
promotor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 06/09/1993, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco da Silva Bezerra e de Ivonete de 
Souza Ferreira; A pretendente: PATRINY CRISLAYNE ESTEVAM DA SILVA MELO, 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de produção, nascida em Mossoró - RN, aos 
13/03/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wellington 
José de Melo e de Francisca Edileuza Estevam da Silva.

O pretendente: DANIEL NUNES FERREIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em município de Entre Folhas, (antigo distrito de 
Caratinga) - MG, aos 24/04/1961, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jerônimo Nunes Ferreira e de Mariana Brasilina Ferreira; A pretendente: LUCI-
NEIDE MESSIAS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, divorciada, do lar, nascida 
em Olivença - AL, aos 13/11/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel Messias de Oliveira e de Maria dos Santos da Glória.

O pretendente: FÁBIO DA LUZ SAMPAIO, nacionalidade brasileiro, solteiro, operador 
de supermercado, nascido em Boa Nova - BA, aos 03/10/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio de Jesus Sampaio e de Laurita Maria 
da Luz; A pretendente: GISELE SANTANA LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de supermercado, nascida em São Paulo - SP, aos 11/02/1993, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos da Silva Lima e de Maria 
dos Reis Santana Lima.

O pretendente: JOSÉ EUDES SEVERO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
saladeiro, nascido em Quixelô - CE, aos 19/11/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severio Joaquim da Silva e de Josefa Maria da Silva; A 
pretendente: ANA GABRIELA JESUS SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 02/04/2000, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ivan Luiz da Silva e de Rosalia Maria de Jesus Fonte.

O pretendente: ALEXANDRE DE FREITAS NUNES POMBO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, açougueiro, nascido em São Paulo - SP, aos 21/05/1976, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Manuel de Freitas Nunes Pombo e de 
Tereza de Jesus Teixeira Nunes Pombo; A pretendente: TATIANE MARIA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 26/09/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivo Bernardo da Silva e 
de Ediná Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, encarre-
gado de obras, nascido em Nova Soure - BA, aos 10/09/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Basilio Domingos de Souza e de Adélia Thomaz de Aquino; 
A pretendente: LENICE VELOSO LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, balconista, 
nascida em Distrito Itamira, Município Aporá - BA, aos 09/05/1980, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jonas Veloso Lima e de Tiburcia Dorea da Silva.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 10/09/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos da Silva e de Miriam Bezerra Silva; A 
pretendente: JESSICA MARQUES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
confeiteira, nascida em São Paulo - SP, aos 08/11/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Antonio de Oliveira e de Gelcira Marques de Almeida.

O pretendente: DANIEL HONORIO GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
repositor, nascido em São Paulo - SP, aos 27/09/1998, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Alves da Silva e de Jucinete Honoria Gomes; A pretendente: 
INGRID ELISABETH TEIXEIRA RUFINO, nacionalidade brasileira, solteira, operadora 
de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 02/02/2000, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Severino Reno Rufi no e de Romilda Rodrigues Teixeira.

O pretendente: DENILSON RODOLFO DE MACÊDO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 15/11/1977, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dely Rodolfo de Macêdo e de Ana Bela Pereira de 
Macêdo; A pretendente: ANTONIA KÁTIA MEDEIROS DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, cozinheira, nascida em Fortaleza - CE, aos 26/12/1965, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Lima da Silva e de Elenir Medeiros da Silva.

O pretendente: JOSÉ PEREZ NETO, nacionalidade brasileiro, divorciado, aposentado, 
nascido em São Paulo - SP, aos 28/01/1945, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Perez e de Dolores Ramires Perez; A pretendente: ADRIANA 
MARIA GERONCIO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, comerciante, nascida 
em Escada - PE, aos 17/12/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Geroncio da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: LUCAS TELES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
estoquista, nascido em São Paulo - SP, aos 10/06/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Salvador Mendes de Oliveira e de Geni Teles de Oliveira; 
A pretendente: ALESSANDRA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, aten-
dente, nascida em São Paulo - SP, aos 17/09/1994, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Batista dos Santos Filho e de Francisca Maria da Silva.

O pretendente: VANDERLY CALIXTO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
pedreiro, nascido em Cachoeira de Goiás - GO, aos 13/11/1974, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juvercy Calixto da Silva e de Joana Alves da Silva; 
A pretendente: APARECIDA JOSEFA DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciado, 
do lar, nascida em João Alfredo - PE, aos 24/04/1968, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Paulo da Silva e de Josefa Joana da Conceição.

O pretendente: PAULO COELHO DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, zelador, 
nascido em São Paulo - SP, aos 07/10/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Coelho de Souza e de Joana Chinca de Souza; A pretendente: 
MARIA ADRIANA FERRO DE ARAUJO, nacionalidade brasileira, divorciada, cabelei-
reira, nascida em Rio Largo - AL, aos 30/01/1972, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Ferro de Araújo e de Maria Nazidir Ferreira da Silva.

O pretendente: RÔMULO NOBREGA DA COSTA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
contador, nascido em São Paulo - SP, aos 22/04/1979, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jesias Dantas da Costa e de Adi Nobrega da Costa; A pretendente: 
TATIANA ALMEIDA DAMASCENO, nacionalidade brasileira, divorciada, analista de fatu-
ramento, nascida em São Paulo - SP, aos 21/01/1979, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Carlos Damasceno e de Ivanildes de Almeida Damasceno.

O pretendente: HENRIQUE MARTINS LEITE, nacionalidade brasileiro, solteiro, garçom, 
nascido em São Paulo - SP, aos 05/11/1993, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Manoel Pais Leite e de Shirlei Martins de Souza Leite; A pretendente: 
DANIELLA SENDY BORGES SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, 
nascida em São Paulo - SP, aos 10/03/1997, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Eduardo Muniz dos Santos e de Lucia Helena Ferreira Borges Santos.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA LEONARDO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
balconista, nascido em São Paulo - SP, aos 02/12/1998, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Leonardo Sobrinho e de Marilene Maria da 
Silva; A pretendente: LUCIMÁRIA ROSA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de saúde bucal, nascida em Morro do Chapéu - BA, aos 04/06/1998, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lucimário Rosa dos Santos 
e de Jaenes Rosa dos Santos.

O pretendente: AILTON DOS REIS COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, cobrador, 
nascido em São Paulo - SP, aos 23/06/1967, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Agenor dos Reis Costa e de Maria Auta Costa; A pretendente: LUCI-
NETE DE SOUSA PINHO, nacionalidade brasileira, divorciada, diretora escolar, nascida 
em Camará - CE, aos 31/01/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Ricardo de Pinho e de Maria Eunice de Sousa Pinho.

O pretendente: ANSELMO DOS SANTOS CAMARGO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
jardineiro, nascido em São Paulo - SP, aos 16/03/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Camargo e de Laurita dos Santos Camargo; A 
pretendente: SOLANGE APARECIDA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do 
lar, nascida em São Paulo - SP, aos 10/04/1970, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jorge Santino da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: SANDRO MATIAS DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de manuntenção, nascido em Solânea - PB, aos 16/12/1982, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Matias dos Santos; A pretendente: 
PATRICIA VIEIRA COELHO, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo - SP, aos 18/01/1990, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Anatalino Oliveira Coelho e de Sandra Aparecida Vieira Francisco.

O pretendente: CLAUDINEI XAVIER, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, nascido 
em Santo Antônio da Platina - PR, aos 07/11/1971, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Xavier e de Maria José Andrade Xavier; A pretendente: 
MARINALVA SOUZA COELHO, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Machacalis - MG, aos 01/04/1977, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Pinto Coelho e de Almerinda Pereira de Souza.

O pretendente: BRUNO ALVES PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, manobrista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 13/08/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edson dos Reis Pereira e de Vanilde Alves de Souza; A pretendente: 
GABRIELA DE LIMA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, balconista, nascida 
em Arapiraca - AL, aos 31/01/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Zezito Barbosa dos Santos e de Maria Antonia de Lima Santos.

O pretendente: ARNALDO DE JESUS BORGES DA ROSA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, sinaleiro, nascido em Santa Izabel do Pará - PA, aos 11/04/1973, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Rogerio da Rosa e de Otacilla 
dos Santos Borges da Rosa; A pretendente: MARCILEIDE FELICIANO FERREIRA, 
nacionalidade brasileiro, solteira, de serviços domésticos, nascida em Açucena - MG, 
aos 10/07/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro 
Feliciano Pereira e de Conceição Rosa Ferreira.

O pretendente: JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
marceneiro, nascido em Taboão da Serra - SP, aos 10/03/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Benedito de Oliveira e de Maria Zenaide 
Guedes Oliveira; A pretendente: BRUNA NUNES OCANHA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 13/07/1993, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Andre Ocanha e de Rosilene 
dos Santos Nunes.

O pretendente: RENATO SANTOS REBOUÇAS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
fi scal de prevenção, nascido em São Paulo - SP, aos 28/06/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilson Jaques Rebouças e de Neide Santos Trin-
dade; A pretendente: TATIANE NUNES PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
garçonete, nascida em São Paulo - SP, aos 24/12/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Alves Pereira e de Benedita Nunes Teixeira.

O pretendente: DAVI LEMES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, opera-
dor de loja, nascido em São Paulo - SP, aos 03/05/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alair Lemes de Oliveira e de Edite Moreira de Oliveira; 
A pretendente: CAROLYNE GALDINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
operadora de loja, nascida em São Paulo - SP, aos 12/11/1998, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilvan Galdino da Silva e de Shirley Janaina da Silva.

O pretendente: JESUS SILVA DA COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, mecânico, 
nascido em Barras - PI, aos 25/12/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Argemiro Rodrigues da Costa e de Maria Iraci da Costa Silva; A pretendente: 
EDILANE CARRIAS FERNANDES, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida 
em Barras - PI, aos 14/02/1992, residente e domiciliada e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Francisco Antonio Fernandes e de Maria do Amparo Carrias.

O pretendente: MANOEL BONFIM HOLANDA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pintor de construção civil, nascido em Icó - CE, aos 23/03/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elenildo Holanda Mota e de Maria Lúcia da Silva 
Mota; A pretendente: MARIA CÍCERA DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, solteira, 
segurança, nascida em Água Branca - AL, aos 14/06/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Miguel de Andrade e de Maria Araújo da Conceição.

O pretendente: JEFFERSON TRINDADE FERREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
subgerente comercial, nascido em Diadema - SP, aos 30/03/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Gilson Ferreira e de Terezinha Trindade 
Ferreira; A pretendente: GIULIA FELICIANO ROCHA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
gerente comercial, nascida em São Paulo - SP, aos 23/08/1998, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Odair Vieira Rocha e de Regiane Feliciano Bueno Rocha.

O pretendente: MATHEUS SOARES NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 20/06/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo José do Nascimento e de Rosangela Soares 
da Silva Nascimento; A pretendente: DIORVANA TEIXEIRA SOUZA, nacionalidade 
brasileira, solteira, joven aprendiz, nascida em São Paulo - SP, aos 30/09/1999, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Damião Costa de Souza e de Gildete 
Tenório Teixeira.

O pretendente: IVAN DA CRUZ SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, professor, 
nascido em Salvador - BA, aos 02/09/1992, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Nilton Ferreira de Souza e de Adelaide da Cruz Souza; A pretendente: 
THALIA REINALDO FLÔR, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, nascida em 
Fortaleza - CE, aos 17/11/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonia Reinaldo Flôr.

O pretendente: MARCUS VINICIUS BONATI, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico 
de manutenção, nascido em São Paulo - SP, aos 26/11/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Aparecida Bonati; A pretendente: TATIANE 
PEREIRA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, nascida em Santo 
André - SP, aos 13/11/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Lourival Pereira dos Santos e de Carmen Maria Pereira dos Santos.

O pretendente: PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
estudante, nascido em São Paulo - SP, aos 17/02/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Ferreira de Oliveira e de Mara Lucia dos Santos 
Oliveira; A pretendente: SUELEN STORYUS DE SOUZA PINTO, nacionalidade brasileira, 
solteiro, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 16/03/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Barros Pinto e de Valeria Storyus de Souza.

O pretendente: DIEGO FERREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
empacotador, nascido em São Paulo - SP, aos 10/03/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmilson Ribeiro dos Santos e de Vitalina Ferreira da 
Cunha; A pretendente: ISADORA RIBEIRO DA CRUZ, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 15/02/2001, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aldo Herculano da Cruz e de Eliana Ribeiro da Cruz.

O pretendente: MARCOS ANTONIO TIAGO, nacionalidade brasileiro, solteiro, cozinheiro, 
nascido em Pedro II - PI, aos 28/05/1980, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Raimundo Tiago Filho e de Alba Anizia Maria Tiago; A pretendente: MARIA 
DE FÁTIMA BORGES DE MOURA, nacionalidade brasileira, solteira, encarregada de 
limpeza, nascida em Matões - MA, aos 13/05/1980, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Borges de Sousa e de Antonia Carvalho de Moura Sousa.

O pretendente: DAMIÃO SERAFIM RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
atendente, nascido em Itaporanga - PB, aos 16/02/1972, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Pereira Ribeiro e de Maria de Fatima Serafi m Ribeiro; 
A pretendente: FRANCISCA MARGARIDA VIEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
do lar, nascida em Iguatu - CE, aos 16/11/1985, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Vieira da Silva e de Josefa Alves Moraes.

O pretendente: GILSON GENUINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
cozinheiro, nascido em Arapiraca - AL, aos 07/02/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicinato Genuino da Silva e de Ginaura Rosa da Silva; 
A pretendente: DELMA RIOS MATOS, nacionalidade brasileira, solteiro, camareira, 
nascida em Várzea da Roça - BA, aos 23/07/1992, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Gerson Guedes de Matos e de Doraci Rios Matos.

O pretendente: CELIO DINIZ URBANO DE ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, divor-
ciado, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 31/01/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Acilino de Almeida Filho e de Maria do Socorro 
Urbano de Almeida; A pretendente: LUCIENE SILVA DE SOUSA, nacionalidade brasi-
leira, solteira, fi scal, nascida em São Paulo - SP, aos 08/03/1982, residente e domiciliada 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Gonçalves de Sousa e de 
Juracy Silva de Sousa.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RENAN FELIPE IZIDORO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido nesta Capital, SP, no dia (09/10/1991), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Leite Ribeiro e de Sandra Helena Izidoro Ribeiro. 
A pretendente: LIZEA HENRIQUE FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão operador 
de atendimento, nascida nesta Capital, SP, no dia (07/04/1993), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Zaniratto Fernandes e de Regiane Hen-
rique da Silva Fernandes.

O pretendente: JAIR DE FREITAS SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Itaperuna, RJ, no dia (15/11/1955), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Pedro Ferreira de Souza e de Nelzina de Freitas Souza. A pretendente: 
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Jacaraú, PB, no dia (30/04/1963), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Peixoto de Oliveira e de Maria Rita da Silva Oliveira.

O pretendente: ADENIR MATOS DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão alinhador, 
nascido em Mauá, SP, no dia (18/08/1967), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Silvino Matos de Andrade e de Elisete dos Santos Andrade. A preten-
dente: MARLUCE VIEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Pinhão, SE, no dia (20/12/1969), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Elizaldo Vieira dos Santos e de Josefa Timóteo dos Santos.

A pretendente: VANESSA RUBIO ANDRÉS, estado civil solteira, profi ssão repositora, 
nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (30/11/1990), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osmar Rubio Andrés e de Solange Aparecida Antoni 
Andrés. A pretendente: ALLANA OLIVEIRA PAULINO DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida nesta Capital, SP, no dia (06/05/1994), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmilson Paulino dos Santos e de 
Valdeci Bastos Costa dos Santos.

O pretendente: JOAQUIM LIMA NUNES, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Piatã, BA, no dia (27/06/1978), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Atenor Assunção Nunes e de Maria Alda de Lima Nunes. A pretendente: TATIANE 
DA SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão gerente de loja, nascida em Piatã, 
BA, no dia (07/10/1986), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Ferreira da Silva e de Maria Aparecida de Oliveira.

O pretendente: JOCIMAR ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (09/05/1986), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Alves da Silva e de Maria Amélia Herculano da Silva. A pre-
tendente: FABIANE MICHELE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (12/03/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Petronilo da Silva e de Maria Celia da Conceição.

O pretendente: ADILSON DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão chefe de co-
zinha, nascido em Assaí, PR, no dia (24/07/1979), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Gilson dos Santos e de Maria Regina da Conceição. A 
pretendente: ROSEMARY INÊS DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão ajudante de 
cozinha, nascida em Jordânia, MG, no dia (02/11/1975), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genesio Vieira Lima e de Jovenilia Inês de Lima.

O pretendente: ALTAIR JOSÉ CAMPINEIRO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Moreilândia, PE, no dia (19/03/1974), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Campineiro e de Maria Ferreira de Carvalho. A pre-
tendente: DEBORAH YAEMY MAEMURA, estado civil divorciada, profi ssão operadora 
de caixa, nascida nesta Capital, SP, no dia (22/09/1977), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mariza Shigueko Maemura.

O pretendente: ARTHUR VICTOR DE OLIVEIRA LINO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de tecnologia da informação, nascido nesta Capital, SP, no dia (14/08/1994), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Vitor Marinho Lino 
e de Eleni Pereira de Oliveira Lino. A pretendente: THAINÁ SILVA DE SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de classe, nascida nesta Capital, SP, no dia (17/10/1992), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Marcos de Souza 
e de Maria Aparecida Silva de Souza.

O pretendente: ROGÉRIO PINHEIRO MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (19/05/1986), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido Martins e de Maria Aparecida Moises Pinheiro. 
A pretendente: ELISÂNGELA DAS GRAÇAS MARTINS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em Caieiras, SP, no dia (05/10/1991), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Martins e de Rosilene das Graças Silva.

O pretendente: GENILTON PEREIRA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão concre-
tista, nascido em Conceição do Araguaia, PA, no dia (20/07/1988), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerson Ferreira de Jesus e de Maria José Pereira 
Lopes. A pretendente: INGRID DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia (07/06/1991), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Miguel da Silva e de Maria Ivone dos Santos.

O pretendente: ROBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de empi-
lhadeira, nascido em Campo Formoso, BA, no dia (25/05/1972), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Cristina da Silva. A pretendente: SANDRA 
MARIA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, nascida em 
Campo Formoso, BA, no dia (19/11/1971), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Alves Costa e de Maria Celia Batista da Costa. 

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

Empresas & Negócios

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
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: SAMUEL ALVES GOMES DE SOUZA, profi ssão: fi scal de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/09/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Osias Barbosa de Souza e de Dalete Alves 
Gomes. A pretendente: GLEYCE KEROLIM DA SILVA PERPÉTUA, profi ssão: atenden-
te de serviço ao cliente, estado civil: solteira, naturalidade: Juquiá - SP, data-nascimen-
to: 28/06/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Osmael Perpétua 
e de Ivanete Borges da Silva Perpétua. R$ 12,58

O pretendente: RICARDO DE JESUS CORREIA, profi ssão: maitre, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Iguaí - BA, data-nascimento: 19/05/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Arnaldo Gois Correia e de Teresa de Jesus. A pretendente: AL-
ZENIRA COSTA REGO, profi ssão: terapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: Caxias 
- MA, data-nascimento: 12/08/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Adão Nildo Henrique Rego e de Maria dos Milagres Sousa Costa. R$ 12,58

O pretendente: EDNILSON LOPES DOS SANTOS, profi ssão: comerciante, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São João Evangelista - MG, data-nascimento: 22/06/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lourival Augusto dos Santos e 
de Maria da Conceição Lopes dos Santos. A pretendente: CRISTIANE MARIA DA SIL-
VA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Gravatá - PE, data-nascimento: 
20/07/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Francisco da 
Silva e de Luzinete Maria da Silva. R$ 12,58

O pretendente: SEBASTIÃO OLIMPIO DE SÁ, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Sousa - PB, data-nascimento: 20/10/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Hermenegildo Olimpio e de Terezinha Celestino Olimpio. A 
pretendente: LUCIANA LOPES DE SOUSA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São José da Lagoa Tapada - PB, data-nascimento: 03/01/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antônio de Sousa Neves e de Josefa Lopes 
das Neves. R$ 12,58 

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

Empresas & Negócios

O pretendente: JIE ZHANG, nascido em Condado de Qingtian da Província de Zhe-
jiang, China, no dia 22/04/1993, estado civil solteiro, profi ssão empresário, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Chengwei Zhang e de Kaijiao Lin. 
A pretendente: YALEI WU, nascida em Condado de Qingtian da Província de Zhejiang, 
China, no dia 07/12/1994, estado civil solteira, profi ssão gerente de empresas, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Huichun Wu e de Huigin Xu.

          
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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Antonio Edgar Carvalho Patah - Ofi cial Interino

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

A pretendente: SILVELENA RIBEIRO, estado civil divorciada, profi ssão estoquista, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (06/12/1983), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Nisio Ribeiro Dias e de Divina Moyses Ribeiro. A pretendente: ELIANA 
NOGUEIRA LIMA, estado civil divorciada, profi ssão tesoureira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (18/05/1982), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio de 
Fatima Lima e de Francisca Maria Nogueira Lima.
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

www.netjen.com.br

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

3043-4171
netjen@netjen.com.br
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