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BOLSAS
O Ibovespa: +1,46% Pontos: 
74.743,11 Máxima de +1,68% 
: 74.904 pontos Mínima de 
-0,3% : 73.450 pontos Volume: 
5,7 bilhões Variação em 2018: 
-2,17% Variação no mês: 2,72% 
Dow Jones: feriado nos EUA 
Pontos: - Nasdaq: feriado nos 
EUA Pontos: - Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,9126 Venda: R$ 3,9131 
Variação: +0,4% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,99 Venda: R$ 4,09 
Variação: +0,49% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,9052 Venda: R$ 
3,9058 Variação: +0,35% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,8500 
Venda: R$ 4,0530 Variação: 
+0,4% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% 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: feriado nos EUA 
Variação: - - Ouro BM&F (à vis-
ta) Cotação: 156,300 Variação: 
+1,46%.

Cotação: R$ 3,9230 Variação: 
+0,37% - Euro (17h36) Compra: 
US$ 1,1656  Venda: US$ 1,1657  
Variação: -0,01% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,5590 Venda: R$ 
4,5610 Variação: +0,35% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,4770 Ven-
da: R$ 4,7400 Variação: +0,57%.

+1,5% Pontos: 75.215 Máxima 
(pontos): 75.245 Mínima (pon-
tos): 73.795. Global 40 Cotação: 
747,759 centavos de dólar Va-
riação: -1,64%.

“Cada nova 
geração de 
computadores 
desmoraliza as 
antecedentes e 
seus criadores”.
Carlos Drummond de Andrade 
(1902/1987)
Poeta brasileiro

mento de fretes. Em agosto, 
haverá uma audiência pública 
proposta pelo ministro para 
discutir o assunto e decidir o 
mérito da questão (AE).

A Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) diz que 

o relator da MP, que institui 
a Política de Preços Mínimos 
do Transporte Rodoviário de 
Cargas, deputado Osmar Terra 
(MDB-RS), não considerou os 
argumentos do setor produtivo. 
O relatório será analisado pelo 
plenário da Câmara após ser 
aprovado na Comissão Especial 
Mista do Congresso Nacional.

Segundo a CNA, apesar de 
ter incluído a participação 
dos contratantes de frete na 
construção de uma tabela de 
fretes, o relator rejeitou a alte-
ração da natureza vinculativa 
da tabela para referencial. “A 

 Os prejuízos em grãos 
ultrapassam R$ 17 bilhões 
com aumento médio do frete

CNA reitera que a tabela, a ser 
construída com a sua partici-
pação, deve ser de natureza 
referencial e não obrigatória e 
dessa maneira não deve resultar 
em nenhum tipo de indenização 
aos caminhoneiros e multa por 
parte da ANTT”, afi rma em nota 
a assessora técnica da Comissão 
Nacional de Logística e Infra-
estrutura da CNA, Elisangela 
Pereira Lopes. 

Conforme a entidade, os prejuí-
zos em grãos já ultrapassam R$ 
17 bilhões com aumento médio 
do frete em 40%. O setor de arroz 
estima a perda de quase 29 mil 
postos de trabalho diretos e in-
diretos e a redução na demanda 
por arroz na ordem de R$ 376,4 

milhões. Para a população em ge-
ral, os impactos do tabelamento 
de fretes é o aumento de 12,1% 
no preço de alimentos como 
arroz, carnes, feijão, leite, ovos, 
tubérculos, frutas e legumes, 
que compõem a cesta básica das 
famílias brasileiras. 

“Ao contrário do parecer do 
relator sobre a constitucio-
nalidade do tabelamento, a 
CNA, em consonância com o 
Cade e Ministério da Fazenda, 
entende que, em um mercado 
concorrencial, o preço é deter-
minado em função da oferta e 
da demanda e o tabelamento 
de preços mínimos cria distor-
ções, estimulando a inefi ciência 
econômica, além de ser clara-

A CNA entende que o preço é determinado em função da oferta e da demanda

e o tabelamento de preços mínimos cria distorções.

mente inconstitucional, pois 
viola a livre iniciativa e a livre 
concorrência”, diz Elisangela.

A CNA apresentou Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade 

(Adin) no STF em 12 de junho 
pedindo a suspensão da efi cácia 
da MP 832/18. A Adin está com 
o ministro Luiz Fux, relator das 
ações que questionam o tabela-

PF prende CEO da GE 
na América Latina

A Polícia Federal prendeu o 
CEO da General Eletric (GE) 
para a América Latina, Daurio 
Speranzini Jr., e o executivo 
da Philips, Frederik Knudsen, 
durante a Operação Ressonân-
cia, desdobramento da Fratura 
Exposta e defl agrada na manhã 
de ontem (4). A GE informou 
que “as alegações são referentes 
ao período em que o executivo 
[Speranzini] atuou na liderança 
de outra empresa [a Philips]”. 

Por sua vez, a Philips ressal-
tou que ainda não teve acesso 
ao processo, mas que cola-
borará com as investigações. 
Entre os presos também está 
o empresário Miguel Iskin, que 
foi solto pelo ministro do STF, 
Gilmar Mendes, em dezembro 
de 2017. Os agentes cumpriram 
22 mandados de prisão em São 
Paulo e no Rio, além de man-
dados de busca e apreensão no 
apartamento do ex-secretário 
estadual de Saúde do Rio de 
Janeiro Sérgio Cortês (ANSA).

Impostômetro em R$1,2 trilhões
O Impostômetro da Associação 

Comercial registra R$ 1,2 trilhão 
hoje (5), às 11h. Com o valor daria 
para comprar cerca de seis milhões 
de apartamentos do programa ‘Mi-
nha Casa Minha Vida’, que iria zerar 
o défi cit habitacional brasileiro. 
O montante corresponde ao que 
os consumidores já pagaram em 
impostos, taxas e contribuições 
desde o primeiro dia do ano e chega 
16 dias antes do que em 2017, o 
que denota elevação tributária na 
passagem de um ano para o outro.    

Os Correios e o TSE fecharam 
uma parceria ontem (4) com o 
objetivo de garantir a emissão 
do Documento Nacional de 
Identifi cação (DNI) em todo 
o país. O DNI é um documen-
to digital único que reunirá 
informações da identidade 
(RG), CPF, título de eleitor e 
carteira nacional de habilitação 
dos cidadãos. A base de dados 
dessa nova identidade utiliza os 
registros biométricos dos elei-
tores armazenados pelo TSE, 
que coordena os trabalhos de 
implementação por meio de um 
Comitê Gestor da Identifi cação 
Civil Nacional. 

A parceria com os Correios 
prevê a abertura de pontos de 
atendimento para acesso ao 
documento, aproveitando a ca-
pilaridade da estatal, presente 
em todos os municípios bra-
sileiros. Como projeto-piloto, 
inicialmente, os Correios vão 
emitir o DNI a partir de sua 
agência central, em Brasília, 
apenas para funcionários da 
própria empresa. “Conforme for 
o piloto, as conclusões [desse 
projeto], estabeleceremos um 
cronograma da parceria para 
o atendimento à população”, 
explicou a juíza auxiliar do TSE, 
Ana Lúcia de Andrade Aguiar, 
que assinou o protocolo de in-
tenção junto com o presidente 
dos Correios, Carlos Fortner. 

A defesa do ex-executivo 
da empreiteira Engevix Ger-
son Almada recorreu ao STF 
para suspender a execução 
provisória da pena de 34 anos 
e 20 dias de prisão, em regime 
fechado, em um dos processos 
da Operação Lava Jato. O caso 
será decidido pela presidente 
do STF, ministra Cármen Lúcia, 
que está no plantão da Corte 
durante o recesso de julho.

De acordo com os advogados, 
a situação processual de Alma-
da é a mesma do ex-ministro 
José Dirceu, que foi benefi ciado 
por um habeas corpus conce-
dido pela Segunda Turma do 
STF na semana passada. Para 
a defesa, o empresário, que 
foi condenado na mesma ação 
penal de Dirceu, tem chances 
de ter sua pena reformada pelas 
instâncias superiores.

“E, assim como se reconhe-
ceu em relação ao coacusado 
[Dirceu], que teve sua liberda-
de concedida, os recursos do 
peticionário têm o condão de 
reverter sua condenação ou, ao 
menos, rever os elevados pata-

Ao participar ontem (4) de 
cerimônia em que o Banco 
do Brasil anunciou o fi nancia-
mento de R$ 103 bilhões para 
a safra agrícola 2018/2019, o 
presidente Temer destacou a 
importância do agronegócio para 
o crescimento do PIB do país. “A 
agricultura e o agronegócio são 
fortes sustentáculos de qualquer 
governo. Neste último governo, 
o agronegócio e a agricultura 
progrediram enormemente e, as-
sim, puderam assegurar até um 
PIB. Quando entrei no governo, 
o PIB anterior era menos 3,6%. 
Sempre tive uma colaboração do 
agronegócio e da agricultura.”, 
disse ao lembrar que o setor é de 
fundamental importância para a 
geração de empregos.

Dos R$ 103 bilhões destina-
dos pelo Banco do Brasil para o 
fi nanciamento da safra agrícola 
2018/2019, R$ 11,5 bilhões são 

O presidente Temer discursa 

no lançamento do Plano Safra 

2018/2019 do Banco do Brasil.
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Brasília - O pré-candidato 
do PDT à Presidência da 
República, Ciro Gomes, foi 
vaiado em evento promovido 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), ontem (4), 
em Brasília, ao defender que 
a reforma trabalhista foi uma 
“selvageria” aprovada contra 
os trabalhadores. Ele voltou a 
dizer que, se eleito, irá ouvir to-
dos os setores antes de sugerir 
uma nova proposta para a área.

“Não tenho poder de revogar 
a reforma trabalhista no primei-
ro dia. Precisamos substituir 
essa selvageria por uma verda-
deira reforma trabalhista. Meu 
compromisso com as centrais 
sindicais é botar esta bola de 
volta para o meio de campo”, 
disse. O discurso fez com que 
parte da plateia iniciasse uma 
vaia contra o pré-candidato.

Ciro reagiu. “Pois é, vai ser 
assim mesmo. Se quiserem 
presidente fraco, escolham um 
desses aí que vêm com conversa 
fi ada para vocês”. Em seguida, 
pediu que a plateia colocasse 
a “mão na consciência”. “50 
milhões de compatriotas nossos 

Brasília - O senador Álvaro 
Dias (Podemos-PR), pré-candi-
dato a presidente da República, 
defendeu ontem (4), que a indi-
cação de ministros do STF seja 
feita por meio de lista tríplice, 
seguindo critérios de meritocra-
cia. Em crítica ao STF, Álvaro 
Dias disse que atualmente as leis 
são “interpretadas ao sabor de 
conveniências e circunstâncias” 
pelos ministros. Ele afirmou 
que a medida poderia “eliminar 
suspeições” que pairam sobre 
decisões de ministros da Corte.

O senador também fez críticas 
diretas à reforma trabalhista e 
declarou que será preciso que 
o próximo presidente promova 
mudanças na proposta da refor-
ma da previdência, em tramita-
ção na Câmara. “Não há como 
evitar a idade mínima e não há 
como não convergir os sistemas 
público e privado. Não se fará 
reforma da previdência sem 
eliminar privilégios de autori-
dades”, disse o senador, durante 
participação no evento Diálogo 
da Indústria com Candidatos à 
Presidência da República, pro-
movido pela CNI.

Álvaro Dias diz que reforma 
trabalhista produziu avanços, 
mas criticou o mecanismo de 
trabalho intermitente e a possi-
bilidade de mulheres lactantes 
trabalharem em locais insalu-
bres. Em âmbito internacional, 

Argumentos da defesa do ex-

ministro José Dirceu faz escola.

Paulo Whitaker/Reuters

Pré-candidato a presidente

da República, senador

Álvaro Dias (Podemos-PR).
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Pré-candidato do PDT à 

Presidência, Ciro Gomes.
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Agricultura e agronegócio
‘são sustentáculos’ do governo

anunciado pelo governo no dia 
6 de junho. O BB é o principal 
agente de fi nanciamento da 
agricultura brasileira, respon-
dendo por 60% do crédito dis-
ponível para o setor. O ministro 
da Fazenda, Eduardo Guardia, 
disse que o agronegócio é “a 
cara do Brasil que dá certo” e 
“continua crescendo e trazendo 
benefícios para a população”. 
Ressaltou a importância das 
ações tomadas pelo governo 
para garantir a retomada do 
crescimento sustentado do país.

O presidente do BB, Paulo 
Caffarelli, afi rmou que o valor 
a ser disponibilizado é 21% 
maior do que o ofertado na safra 
2017/2018, que foi de cerca 
de R$ 85 bilhões. “O Banco do 
Brasil está presente em todos 
os municípios no que diz respei-
to ao agronegócio brasileiro”, 
afi rmou (ABr).

para as empresas da cadeia do 
agronegócio e R$ 91,5 bilhões 
em crédito rural aos produtores 
e cooperativas.

Os recursos a serem liberados 
pelo banco estão dentro dos 
R$ 194 bilhões do Plano Safra 

Condenado pede 
soltura com base em 
decisão sobre Dirceu

mares das penas que lhe foram 
aplicadas, com fundamento nos 
argumentos que, conforme se 
verá, se mostram igualmente 
plausíveis”, sustenta a defesa.

Almada está preso por deter-
minação do juiz federal Sérgio 
Moro, que, em março, determi-
nou o imediato cumprimento 
da pena de Gerson Almada, 
autorizado pelo STF em 2016, 
após o fi m dos recursos contra 
a condenação em segunda ins-
tância (ABr). 

Documento de Identifi cação 
emitido pelos Correios

De acordo com a magistrada, 
ainda no segundo semestre des-
te ano o documento começará 
a ser emitido para a população, 
mas de forma escalonada. “Não 
vamos lançar tudo ao mesmo 
tempo, [ocorrerá] em alguns 
estados antes do que em outros, 
justamente para dar uma segu-
rança para a própria operação”. 

Para poder obter o documen-
to, o cidadão precisará estar 
registrado na base biométrica do 
TSE. Isso signifi ca que a pessoa 
terá de ter o título de eleitor já 
com a identifi cação de biometria 
realizada. Segundo o TSE, essa 
base de dados conta atualmen-
te com 88 milhões de pessoas 
registradas. Apesar do DNI ser 
um documento digital, o Comitê 
Gestor da Identifi cação Civil 
Nacional analisa a viabilidade 
de também emitir uma versão 
física da nova identidade (ABr). 
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Álvaro Dias propõe lista 
tríplice em indicações ao STF

Dias disse que o País deve tentar 
vincular o Mercosul a acordos 
comerciais com o Mercado Co-
mum Europeu. Na Petrobras, ele 
defende que seja estabelecida 
“competição” na exploração, 
prospecção e distribuição de 
combustível. 

Em sua proposta de reforma 
do Estado, o senador afi rmou 
que é preciso eliminar toda 
espécie de penduricalho que 
complemente os rendimentos 
de autoridades de alto escalão e 
manifestou apoio à proposta de 
estabelecer um teto salarial. Dias 
afi rmou que existem orçamentos 
engordados na administração 
pública, como universidades 
federais e particulares, que 
recebem recursos por meio do 
FIES, além de desperdícios com 
alugueis de imóveis (AE).

Ciro Gomes vaiado em 
evento promovido pela CNI

estão vivendo o pão que o dia-
bo amassou na informalidade. 
Vamos colocar a mão na cons-
ciência, cavalheiros”, afi rmou. 

Antes do fi m de seu tempo, 
Ciro voltou a falar sobre o as-
sunto e procurou defender que o 
problema da indústria brasileira 
não são os salários de traba-
lhadores, mas sim a política de 
câmbio e juros. Em seguida, ele 
arrancou aplausos da mesma 
plateia ao dizer que irá agir 
sobre “os dois preços centrais 
que estão desindustrializando 
o Brasil: câmbio e juros”. “Vou 
agir para a indústria sobreviver 
e competir”, acrescentou (AE).
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Chegamos aonde 
sabíamos que 
iríamos chegar 

A greve dos 

caminhoneiros revelou 

um impasse entre os 

setores público e privado 

e os resultados desta 

paralização devem 

impactar diretamente a 

economia do país

A crise que vivenciamos 
no Brasil, tendo como o 
cume a greve dos cami-

nhoneiros, expôs para toda a 
sociedade o verdadeiro cenário 
no Brasil. Sem, engatar uma 
marcha sequer, os caminhonei-
ros nos entregaram a carga das 
mazelas fornecida pelo setor 
público brasileiro determinan-
te para que chegássemos nessa 
situação de caótica.

Estamos hoje num impasse. 
Num ponto onde as forças 
produtivas do setor privado se 
chocam com as forças inertes 
do setor público. Cada um 
com seus vetores de forças 
mirando em direções opostas 
impulsionados por interesses 
antagônicos. Ainda que se in-
vestigue os verdadeiros agen-
tes dessa greve, é inegável que 
ela somente existiu graças à 
resultante do equilíbrio dessas 
forças que paralisou o País.

De um lado, o setor produti-
vo sendo cobrado por mais efi -
ciência pelo mercado interno e 
pela concorrência mundial e, 
do outro lado, o pesado Estado 
corrupto, inefi ciente, incapaz 
jogando no lombo da socie-
dade a conta impagável de 
suas benesses que não cabem 
mais num regime competitivo, 
dando em troca pouco que se 
aproveite.

O valor do diesel é apenas 
o fator evidente do pleito. O 
petróleo é uma commodity e 
não há como brigar contra o 
preço de mercado. Porém, vale 
lembrar que mais de 40% do 
preço dos combustíveis fósseis 
no Brasil é composto por tri-
butos, assim como boa parte 
de demais produtos e serviços.

Além do mais, os caminho-
neiros (ou ainda que se tratem 
das empresas de transportes) 
estão pleiteando também 
melhorias de infraestrutura, 
de condições de trabalhos; na 
carona nessa boleia foi tam-
bém a maioria da sociedade 
brasileira que numa reação 
de Síndrome de Estocolmo, 

apoiou um movimento que lhe 
traria prejuízos no cotidiano 
imediato como forma de repú-
dio ao modelo da velha política 
que freia a economia do País.

O Brasil, estados e municí-
pio têm, como suas principais 
fontes de arrecadação, tributos 
que incidem sobre o fatura-
mento o que penaliza muito 
a cadeia produtiva. Cerca de 
30% dos recursos arrecadados 
pela União vem do Pis e da Co-
fi ns incidentes preponderante-
mente sobre o faturamento das 
pessoas jurídicas. No Estados, 
temos ICMS, e os municípios 
gravam mais o ISS na conta. 
Todos esses tributos regidos 
por legislações confusas que 
geram inseguranças e altos 
custos de cumprimento aos 
contribuintes. Tudo isso para 
sustentarmos o paquiderme 
estatal.

O relatório de diagnóstico 
sobre os gastos públicos no 
Brasil, publicado, em 21 de 
novembro de 2017, pelo Banco 
Mundial, 35% dos benefícios da 
previdência vão para os 20% 
mais abonados, enquanto 40% 
dos mais pobres fi cam com 
apenas 18%. Já aposentado-
ria do serviço público subtrai 
2% do PIB. Ainda, segundo o 
relatório do Banco Mundial, os 
servidores federais percebem, 
em média, 67% a mais que os 
trabalhadores da iniciativa 
privada. 

Enfim, o Banco Mundial 
aponta, nesse relatório, que 
o orçamento do Estado está 
engessado, altamente com-
prometido para custear a farra 
estatal deixando pouco espaço 
para custeio de serviços bá-
sicos e de investimentos que 
precisamos em infraestrutura 
para geração de riquezas e 
empregos.

Enfi m, chegamos num do 
beco sem saída. A conta não 
fecha. Estamos num momento 
em que se torna inevitável que 
façamos as reformas, políticas, 
a previdenciária e a tributária; 
reformas essas que promovam 
a redução do tamanho do esta-
do que asfi xia nossa economia 
e pavimentem a estrada para 
o crescimento.

(*) - Formado em Ciências Contábeis 
pela FEA/USP, Mestre em Ciências 

Contábeis pela FECAP, é sócio-
diretor da De Biasi Auditoria, 

Consultoria e Outsourcing.

Luciano De Biasi (*)
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Algumas seleções gigan-
tes do futebol, como 
Alemanha, Argentina e 

Espanha, já estão em casa. Dos 
times que ainda restam, seis 
são europeus e dois são sul-
-americanos. Uruguai, França, 
Brasil, Bélgica, Suécia, Ingla-
terra, Rússia e Croácia são os 
países que continuam na briga 
pelo topo. O Brasil, depois de 
um empate na estreia, venceu a 
Costa Rica nos últimos minutos. 
Já contra a Sérvia, a vitória foi 
menos dramática. 

O contra o México mostrou 
um time com sistema defensivo 
bem ajustado, pronto para re-
sistir à pressão. E lá na frente, 
o ataque tem se mostrado mais 
entrosado e efi ciente. Os uru-
guaios, junto com o Brasil, têm 
a melhor defesa da Copa, com 
apenas um gol sofrido. Suárez e 
Cavani têm sido cada vez mais 
efi cientes no ataque. Cavani fez 

O Brasil chega para a fase de quartas de fi nal com

atuações cada vez melhores.

A operação contou com a participação de cerca

de 180 agentes federais.

A Operação Ressonância, 
desencadeada na manhã de 
ontem (4), pelo Ministério 
Público Federal (MPF) com 
a Polícia Federal (PF), teve 
por objetivo aprofundar as 
investigações sobre contratos 
na área da saúde, celebrados 
pelo estado do Rio de Janei-
ro e o Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia 
Jamil Haddad (Into), na ad-
ministração do ex-governador 
Sérgio Cabral. A operação 
cumpriu mandados de prisão 
preventiva de 13 pessoas e 
temporária de nove, além 
da busca e apreensão em 
44 endereços. Também foi 
decretado o bloqueio de bens 
dos investigados no valor de 
R$ 1,2 bilhão.

Segundo informações do 
MPF, a empresa Oscar Iskin, 
do empresário Miguel Iskin, 
era a líder do cartel formado 
por pelo menos 33 empre-
sas, algumas delas atuando 
como laranjas das demais, 
que se organizavam no 
chamado “clube do pregão 
internacional”. O núcleo da 
organização criminosa era 
formado por funcionários da 
Oscar Iskin, responsáveis por 
fazer a ligação entre o setor 
público e os empresários car-
telizados para direcionar as 

Se no começo da Copa do 
Mundo de 2018 quase ninguém 
acreditava na Rússia, agora, 
17% da população do país crê 
que a seleção anfi triã irá ga-
nhar a competição, de acordo 
com uma pesquisa divulgada 
ontem (4) pelo Centro Russo 
de Análise de Opinião Pública. 
Cogitada para ser eliminada na 
primeira fase, a seleção russa é 
a grande surpresa da Copa do 
Mundo, principalmente após 
ter conseguido bater a Espa-
nha nos pênaltis e chegar nas 
quartas de fi nal da competição.

Segundo o levantamento, 
apenas 8% da população russa 
acreditava que a seleção venceria 
a Espanha. Além disso, dos 71% 
que acompanharam o jogo, so-
mente 46% arriscou uma possível 
vitória da equipe da casa. Após 
empatar no tempo regulamentar 
por 1 a 1, a histórica e dramática 
classifi cação da Rússia aconte-
ceu nas disputas de pênaltis, 
graças ao arremate defendido 
pelo goleiro Igor Akinfeev.

Desacreditada no começo, 

Rússia vem surpreendendo.

Suárez sai em defesa 
de Neymar após 
críticas por simulação

Ex-companheiro de equipe de 
Neymar no Barcelona, o atacante 
Luis Suárez defendeu ontem (4) 
o jogador brasileiro das críticas 
que vem recebendo sobre as 
supostas simulações após sofrer 
faltas.  A polêmica com o camisa 
10 da seleção brasileira começou 
na partida contra o México, após 
Neymar ter levado um pisão do 
lateral Miguel Layún. Com isso, o 
atacante do Paris Saint-Germain 
(PSG) começou a se contorcer e 
rolar no chão supostamente sen-
tindo fortes dores. 

O árbitro italiano Gianluca 
Rocchi ignorou o lance e não 
apresentou nenhum cartão ao 
mexicano. Diversos jornais, ex-
-jogadores, treinadores e perso-
nalidades criticaram a postura de 
Neymar, como o ex-goleiro Peter 
Schmeichel, o ex-atacante Diego 
Armando Maradona, e os atores 
Ashton Kutcher e Matthew Lewis. 
“Todos os jogadores recebem críti-
cas. Todo mundo sabe que Neymar 
é um jogador fenomenal, seu estilo 
de jogo é impressionante. Sobre se 
ele cava falta ou não, os árbitros 
estão ali para julgar e ainda tem o 
VAR”, disse Suárez.

Além do atacante uruguaio, 
algumas personalidades no Brasil, 
como o ex-atacante Ronaldo “Fe-
nômeno” e o técnico Tite, também 
defenderam Neymar. O Uruguaio 
de Suárez poderá enfrentar o Brasil 
na semifi nal da Copa do Mundo de 
2018, na Rússia. Mas, para isso, a 
“Celeste” deverá primeiramente 
derrotar a França, amanhã (6), em 
Nizhny Novgorod(ANSA).

Jogadores da Colômbia 
são ameaçados após 
eliminação

Os jogadores Carlos Bacca e Ma-
teus Uribe, da seleção da Colômbia, 
estão recebendo ameaças de morte 
em suas redes sociais desde que er-
raram os pênaltis que culminaram na 
eliminação de sua seleção da Copa do 
Mundo, contra a Inglaterra. Após o 
empate de 1 a 1 no tempo normal e na 
prorrogação, a Inglaterra derrotou a 
Colômbia nos pênaltis.

Além deles, outro colombiano foi 
ameaçado de morte, o meio-cam-
pista Carlos Sánchez. Na ocasião, 
o jogador de 33 anos foi expulso 
logo aos três minutos da partida 
contra o Japão, na fase de grupos. 
Na Copa, o atacante dinamarquês 
Nicolai Jorgensen também foi ame-
çado de morte após ter perdido o 
pênalti decisivo contra a Croácia. 
Um caso semelhante aconteceu com 
a seleção colombiana no Mundial de 
1994, nos Estados Unidos. 

Na ocasião, o zagueiro Andrés 
Escobar marcou um gol contra na 
derrota por 2 a 1 contra a equipe 
norte-americana, selando a elimi-
nação da promissora Colômbia na 
primeira fase da competição. Logo 
após a Copa, o jogador recebeu 
diversas ameaças e foi assassinado 
em Medellín, aos 27 anos. Após esse 
assassinato de Escobar, qualquer 
tipo de ameaça a pessoas públicas 
em rede social são investigadas 
pela polícia colombiana (ANSA).

Souad Abderrahim, eleita prefeita de Túnis.

A tunisiana Souad Abder-
rahim, de 53 anos, foi eleita 
pelo partido islâmico modera-
do Ennahda como prefeita de 
Túnis, capital do país. Agora, 
foi confi rmada pelos votos dos 
conselheiros municipais, que 
tiveram que decidir entre ela 
e Kamel Idir, do partido laico 
Nidaa Tounes. A farmacêutica se 
tornou, assim, a primeira mulher 
prefeita de uma capital árabe.

“A minha eleição mostra que 
as mulheres são capazes de ocu-
par o primeiro lugar. Dedico essa 
vitória à Tunísia e ao sucesso das 
mulheres tunisianas”, afi rmou. 
A luta contra a discriminação 
de gênero é uma das suas prin-
cipais bandeiras, mas as suas 
posições, em relação à família, 
são claras e tradicionais. A 
prefeita defi niu a vitória, ainda, 
como um “evento histórico que 
pode riscar a imagem de Tuní-
sia”. Abderrahim admitiu que 
ser a primeira mulher prefeita 
é uma responsabilidade, mas 
assegurou que cumprirá todas 
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Seis europeus e dois sul-americanos 
continuam na briga pela Copa

A Copa do Mundo da Rússia se aproxima da sua reta fi nal. Trinta e dois times começaram a competição 
e agora só restam oito

segundo tempo. Será difícil ver 
uma Bélgica jogando tão lenta e 
desconectada na partida contra 
o Brasil. Liderados pelo camisa 
10, Forsberg, os suecos têm 
méritos de sobra para estarem 
nas quartas de fi nal. 

A Inglaterra veio para a 
Copa com um time jovem. 
Dominaram a Colômbia du-
rante todo o jogo, mas um 
minuto de desatenção tornou 
a classifi cação dramática, com 
a vitória vindo só nos pênaltis. 
Apesar do susto, a Inglaterra 
ainda não foi testada ao limite. 
A Suécia poderá impor esse 
teste. A Rússia se aproveitou 
de uma Espanha sem criativi-
dade para levar a partida de 
oitavas de fi nal para os pênaltis 
e, lá, eliminar os campeões de 
2010. A Croácia merece o lugar 
que ocupa. Está entre os oito 
melhores times da Copa com 
méritos (ABr).

uma partida de gala nas oitavas 
de fi nal, contra Portugal, mas 
saiu com uma lesão na panturri-
lha e ainda não está confi rmado 
para a próxima partida.

A França fez um jogo eletri-
zante contra a Argentina nas 

oitavas de fi nal. As falhas da de-
fesa, que cederam três gols aos 
argentinos, foram ofuscados 
pela grande partida de Mbappé. 
Os belgas continuam na Copa 
após uma partida de recupera-
ção contra o Japão no fi nal do 

Justiça bloqueia R$ 1,2 bilhão de 
envolvidos em fraudes na saúde

demandas públicas (insumos 
médicos a serem adquiridos e 
cotação de preços fraudadas) 
e as contratações, mediante 
a desclassifi cação ilícita de 
concorrentes que não faziam 
parte do cartel.

O MPF sustenta que integra-
vam o núcleo administrativo 
da organização criminosa Jair 
Vinnicius Ramos da Veiga, co-
nhecido como Coronel Veiga, 
responsável por controlar de 
fato as licitações no Into e na 
Secretaria Estadual de Saúde. 
“O esquema de corrupção no 
Into permaneceu mesmo após 
as mudanças nos cargos de dire-
ção, envolvendo o atual diretor-
-geral do Into, André Loyelo, e o 
coordenador de administração 

geral, Luís Carlos Moreno, os 
quais continuaram os ajustes 
com empresas contratantes, 
incluindo algumas integrantes 
do cartel”, diz o MPF.

No núcleo econômico atua-
vam os principais executivos 
de fabricantes multinacionais 
de equipamentos médicos, 
que ajustavam as vitórias nas 
licitações mediante o paga-
mento de comissão a Miguel 
Iskin no valor de 13% dos 
contratos. As informações in-
dicam, ainda, que Miguel Iskin 
montou uma rede complexa 
de lavagem de dinheiro para 
o recebimento dos valores, 
utilizando-se de offshores em 
diversos países e empresas no 
Brasil (ABr).

Tunisiana é eleita primeira 
prefeita de uma capital árabe

as suas promessas de campanha 
eleitoral.

Segundo ela, todos os par-
tidos serão representados na 
mesa, as ações serão coletivas, 
resultantes de um grande tra-
balho em equipe. Abderrahim 
não usa véu por fazer parte do 
Ennahda, então está sempre 
com um tailleur. Ela havia já 
dito que não é de direita, nem 
de esquerda, afirmando-se 
“independente”. As últimas 

eleições municipais tunisianas 
registraram baixa participação, 
com um eleitor votante entre 
três, totalizando 34% de pes-
soas que foram às urnas. 

Em 2018, completam sete 
anos da Revolução de Jasmin 
- responsável pela saída do 
presidente Zine el-Abidine Ben 
Ali - que deu início à transição 
da Tunísia para a democracia, 
depois de dezenas de anos sob 
domínio autoritário (ANSA).

Só 17% dos russos 
acreditam que

seleção vencerá a Copa

Desde que deixou de jogar 
como União Soviética, a Rússia 
nunca havia passado da fase de 
grupos. Além disso, o país nem 
sequer disputou os Mundiais de 
2006 e 2010. Nas quartas de fi -
nal, a Rússia terá outra pedreira 
pela frente, desta vez a Croácia, 
liderada pelo meio-campista 
Luka Modric. A partida será 
realizada neste sábado (7), em 
Sochi, a partir das 15h (horário 
de Brasília) - (ANSA).



Sinônimo de emprego
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A - Espírito Empreendedor
Com mais de 300 startups aceleradas em 2017 e um faturamento combi-
nado de 145 milhões de euros, Paris se torna uma das principais cidades 
europeias focadas no empreendedorismo, e é neste contexto que a agência 
franco-brasileira TwoB Concept abre suas portas. Para atender às de-
mandas de empresas brasileiras e francesas, a TwoB Concept concentra 
seus serviços em empresas de pequeno e médio portes, nos setores de 
moda, gastronomia, turismo, cultura e entretenimento. Em um espaço 
co-working, dividindo os corredores com outras startups, no bairro de 
Opéra, o espírito empreendedor, a coletividade e a criatividade são o 
combustível dessa agência. Saiba mais em (www.twobconcept.com).

B - Programa de Trainee
A VLI, empresa especializada em operações logísticas que integra 
ferrovias, portos e terminais, está com processo seletivo aberto para 
o programa de trainees. Procura por jovens engenheiros que sejam 
movidos por superar desafi os, busquem aprendizado contínuo e quei-
ram atuar em um dos segmentos que mais cresce no Brasil. É preciso 
ter conhecimentos avançados em inglês e informática, disponibilidade 
para mudanças e ter a graduação concluída em qualquer engenharia 
entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018. As inscrições podem 
ser feitas até o próximo dia 31, pelo (http://www.vli-logistica.com.
br/trainee/).

C - Animais Exóticos
Ter um lagarto, uma cobra, aranhas ou mesmo uma tartaruga em casa já 
deixou de ser apenas uma excentricidade. Milhares de pessoas preferem 
esses animais de estimação em lugar de cães e gatos. E foi exatamente 
com foco nesse mercado em ascensão que surgiu a ExoPets, uma em-
presa virtual voltada para atender essa clientela e que estará na Pet 
South America, no São Paulo Expo, de 21 a 23 de agosto. A intenção é 
disponibilizar uma ampla oferta de produtos e recursos específi cos para 
animais exóticos a preços acessíveis, favorecendo a qualidade de vida 
dos pets. O evento também apresentará uma linha totalmente exclusiva 
voltada para aves. São viveiros enormes e de alta resistência, ideais para 
araras, papagaios, cacatuas, entre outros. Informações: (https://www.
petsa.com.br/).

D - Aceleração de Startups
Pioneira no incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias por meio 
de startups no setor elétrico, a AES Tietê acaba de lançar a sua segunda 
chamada para aceleração de projetos, em parceria com a aceleradora corpo-
rativa Liga Ventures. Desta vez, o total investido será de até R$ 2,25 milhões 
e as inscrições e mais informações podem ser acessadas no link (https://
aestiete.liga.ventures/). Até o fi nal do ano, a empresa escolherá até três 
startups, sendo que cada uma delas poderá ter um aporte de até R$ 750 mil.

E - Inhotim em Julho
O mês de julho no Instituto Inhotim, em Brumadinho/MG, será intenso e 
animado, com uma série de programações e atividades especiais para adul-
tos e crianças. Já neste sábado (7), será realizada a corrida Iron Runner em 
meio aos jardins e galerias do Instituto. Nos dias 21 e 22, o Inhotim realiza 
um curso de paisagismo e visita técnica com coordenação do paisagista 
argentino Raul Cânovas e do engenheiro agrônomo do Instituto, Juliano 
Borin. Além disso, durante todo o mês, o público conta com uma progra-
mação especial de férias gratuita com diversas atividades que têm como 
ponto de partida os ricos acervos artístico, botânico e histórico-cultural 
do Inhotim. Outras informações em: (www.inhotim.org.br).

F - Leilão de um Imóvel
Encerra na próxima semana o leilão de um imóvel localizado em São 
Paulo, organizado pela empresa Gustavo Reis Leilões. De modalidade 
online e presencial, o item está disponível para arremate até o dia 10 
de julho, às 11h. O imóvel possui uma área total de 524,777m² e ainda 
conta com um depósito e quatro vagas de garagem com auxílio de 
manobrista. Além disso, o condomínio possui piscina, sala de ginástica, 
churrasqueira, playground, espaço gourmet, quadra poliesportiva, 
espaço verde e sauna. Está localizado no condomínio Hemisphere, 
na Av. Juriti, nº 73, e tem lance inicial de R$4.534.269,10. Para os 
interessados, é necessário se cadastrar no site do leiloeiro e realizar o 
lance pelo link (https://www.gustavoreisleiloes.com.br/lotes/1061-001-
-edifi cio-sphere#principal).

G - Plataforma em Nuvem
A ContaAzul, plataforma que conecta donos de negócio e contadores, 
está em busca de 60 desenvolvedores para seus times de tecnologia. As 

oportunidades incluem posições dos níveis pleno e sênior, tanto para 
a sede da companhia em Joinville, quanto para o recém-inaugurado 
escritório em São Paulo. O reforço na equipe vem para dar suporte 
ao crescimento acelerado da empresa que recentemente recebeu 
um aporte de 100 milhões de reais e tem planos de trazer para o 
mercado um conceito inédito de plataforma em nuvem na qual do-
nos de negócio e contadores trabalham juntos, em tempo real, com 
a mesma versão dos dados. Informações sobre as posições, além do 
espaço para o cadastro dos candidatos, no site: (https://contaazul.
com/carreiras/vagas/).

H - Feira de Energia 
Pela primeira vez, o Brasil terá um pavilhão na feira Wetex & Dubai Solar 
Show, voltada aos setores de energia, água, tecnologia e meio ambiente 
e organizada pela Autoridade de Água e Energia de Dubai. O evento 
acontece de 23 a 25 de outubro, no World Trade Center, em Dubai. O 
evento terá uma área de 70 mil metros quadrados, com 50 países,entre 
eles Alemanha, Turquia, Canadá, Holanda, Dinamarca, Índia, China, 
Rússia, Japão e Suíça, abrangendo 40 setores, incluindo água, energias 
renováveis, tecnologia, inovação, engenharia e consultoria. São esperados 
35 mil visitantes de 80 países. As inscrições estão abertas para empresas 
brasileiras interessadas em participar. Contatar a área comercial da 
Câmara Árabe pelo tel. (11) 3145-3200. 

I - Projetos de Climatização
Entre os dias 28 e 30 de novembro, Salvador receberá o XVIII Encontro 
Nacional de Projetistas. O evento é organizado pelo Departamento Na-
cional de Empresas Projetistas e Consultores, que pertence à Associação 
Brasileira de Refrigeração, Ar-condicionado, Ventilação e Aquecimento. 
O tema discutido será “A excelência do projeto de ar condicionado e seu 
refl exo no conforto e custo operacional”. A proposta é mostrar que um 
projeto de climatização bem realizado traz ganhos imensos quando se 
fala em bem estar físico e fi nanceiro. O público alvo é de profi ssionais 
envolvidos direta, ou indiretamente, com o setor de AVAC-R. Outras 
informações: (https://www.sympla.com.br/xviii--encontro- nacional-de-
-projetistas-e-consultores-da-abrava__254770).

J - Marketing and Retail
Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, no Transamérica Expo Center, 
acontece a Brazil Promotion - Live Marketing and Retail 2018. Conhecer, 
conectar, compartilhar e atualizar. Essas palavras traduzem a nova ver-
são do evento, maior feira de marketing promocionale varejo do Brasil.
São cerca de 200 estandes com as principais novidades em marketing 
digital, merchandising no PDV, serviços para eventos, soluções gráfi cas, 
produtos promocionais, presentes corporativos e brindes entre outros. 
Interessados devem realizar o pré-credenciamento no site (www.bra-
zilpromotion.com.br). 
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D - Aceleração de Startups
Pioneira no incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias por meio 

O Brasil é um país de 

desequilíbrios. O que 

é crime para um não 

é para o outro. Duas 

empresas exatamente do 

mesmo ramo têm cargas 

tributárias distintas

Mas o assunto aqui é 
outro. Quanto se fala 
no Brasil das leis tra-

balhistas, de CLT, de direitos, 
férias e sindicatos. Muito né? 
Não quero tirar o mérito desses 
assuntos, são sim muito impor-
tantes, mas… No Brasil são 
aproximadamente 40 milhões 
de trabalhadores com carteira 
assinada. Em contraste, temos 
48 milhões de donos de empre-
sas, empreendedores. 

Quem cuida deles? Eles não 
têm proteção de sindicato, 
partido político e nem “juiz 
do empreendedor”. Férias é 
se der, plano de saúde apenas 
se for bem sucedido, horas 
extras é praxe e não se ga-
nha mais por isso, adicional 
de fi m de semana é apenas 
piada. “Mas é a escolha deles” 
grita o indignado. Bem, quase 
50% são empreendedores 
por necessidade, ou seja, não 
encontrarão alternativa se não 
empreenderem. 

“Mas empresário faz grana, 
tira dividendos” diz o cético. A 
retirada máxima de 70% dos 
empreendedores é de apenas 
três salários mínimos, não 
é exatamente o paralelo do 
“sonho americano”, você con-
corda? Existe uma diferença 
importante entre o celetista 
e o empreendedor. Ao passar 
do processo de empregado 
para empreendedor e, em 
seguida, para empresário, ele 
gera emprego, além de criar 
riqueza, pagar impostos, aten-
der demandas reprimidas da 
sociedade, e quem sabe, apoiar 
programas sociais. 

A globalização e tecnologia 
melhoraram e vão continuar 
melhorando - acredito eu - a 
vida de bilhões de pessoas. 
Mas alguns milhões de pessoas 
serão o efeito colateral desta 
tendência. Elas irão sofrer 
perdendo seus empregos e sua 
dignidade. A máxima de que 
novos empregos irão surgir, 
não será consolo para eles, mas 
talvez para a geração jovem. 
Esses novos desempregados 
transformar-se-ão em empre-
endedores pela necessidade 
de sobrevivência. 

Mas não seria possível culpar 
apenas questões externas. 
Existem desafi os internos e 
estruturais. Como exemplo, 
enquanto um funcionário que 

trabalha um mês e recebe seu 
salário por isso, o pequeno 
e médio empreendedor às 
vezes espera 120 ou mais dias 
depois de entregue o serviço 
ou produto para receber sua 
devida remuneração. Nesta 
perspectiva, o empreendedor 
com todos os riscos pessoais 
que deve assumir, e por outro 
lado com a função social pri-
mordial de gerar empregos, é 
transformado em um cidadão 
de segunda classe. 

Não podemos esquecer que 
atrás de um CNPJ existem 
CPFs que precisam colocar 
comida na mesa e pagar di-
versas contas como qualquer 
outro cidadão. Então, por que 
isso acontece? Vejo algumas 
causas que geram o desequi-
líbrio: 1. Existem fornecedores 
com alto poder de barganha; 
2. Os pequenos e médios 
empresários na maioria dos 
casos não se organizam em 
grupos coesos; 3. A legislação 
favorece as grandes empresas 
que têm alto poder de lobby; 4. 
Os gigantes têm vantagens na 
automação, robotização e uso 
de inteligência artifi cial. 

Talvez esteja na hora de 
criar uma plataforma que ve-
nha dar aos empreendedores 
(pequenos e médios), uma 
chance justa para vencer, como 
também difundir na sociedade 
sua importância e fi nalmente 
criar um novo balanço de forças 
onde uma grande parcela possa 
prosperar.

Um futuro de inovação e 
tecnologia não poderá se tor-
nar sustentável se o padrão 
for de dar as costas para seus 
perdedores. Afi nal, algum dia 
esta pessoa pode ser você, seus 
pais ou seus fi lhos!  Qual é a 
forma? Qual é a solução? Não 
sei. Mas acredito saber de onde 
ela não virá inicialmente - dos 
governantes!

O sistema político atual não 
está preparado para mudanças 
sociais tão rápidas e disrupti-
vas como as que vivemos hoje. 
Será a iniciativa privada com ou 
sem fi ns lucrativos que terá que 
preencher esta lacuna. 

Tenho certeza que devemos 
criar um equilíbrio, onde o su-
cesso meteórico de alguns, não 
deixe outros grupos desampa-
rados de um direito básico, o 
do emprego. 

Acontece que já hoje, e se 
fortalece a cada dia que passa, 
emprego e empreendedorismo 
são sinônimos.

(*) - É Economista, especialista 
em alavancar negócios e palestra 

sobre ‘O Futuro da Liderança e do 
Emprego em tempos de Globalização 

e Inteligência Artifi cial’.

Daniel Schnaider (*)

Pedidos de 
falência caem 
18,3% no 1º 
semestre 

Os pedidos de falência caíram 
18,3% no acumulado entre 
janeiro e junho em relação ao 
mesmo período de 2017, se-
gundo dados com abrangência 
nacional da Boa Vista SCPC. 
Mantida a base de compara-
ção, as falências decretadas 
e os pedidos de recuperação 
judicial aumentaram 35,6% e 
21,2%, respectivamente. As re-
cuperações judiciais deferidas  
registraram aumento de 13,4% 
no mesmo período

Os resultados apontam para 
a continuidade da tendência 
de queda nos pedidos de fa-
lência. O movimento de queda 
está atrelado a melhora nas 
condições econômicas, que 
permitiu as empresas apre-
sentarem sinais mais sólidos 
nos indicadores de solvência, 
fato que deve continuar, caso o 
cenário de recuperação ganhe 
maior ritmo para os principais 
setores produtivos da economia 
(Boa Vista/SCPC).

A parceria permitirá a utilização do Comperj para refi nar óleo pesado.

A parceria permitirá a uti-
lização do Comperj para 
refi nar óleo pesado pro-

duzido nos campos de Marlim, 
Voador, Marlim Leste e Marlim 
Sul. Para a Petrobras, o acordo é 
importante não só para concluir 
a refi naria do Comperj, que 
foram interrompidas em 2015, 
com 80% concluídos, como para 
garantir novos investimentos e 
revitalizar os campos petrolífe-
ros em questão. Para a CNPC, 
a estratégia servirá para que a 
estatal chinesa tenha acesso 
a um projeto integrado com 
refi no no Brasil.

As duas empresas são parcei-
ras na área de Libra, primeiro 
contrato pelo regime de partilha 
de produção, localizada no pré-
-sal da Bacia de Santos, desde 
2013. No ano passado, um con-
sórcio formado pela Petrobras 
(operadora, com 40%), CNPC 
com 20% e pela British Petro-
leum (BP) com 40% de partici-
pação foi o vencedor para o bloco 
Peroba, um dos mais disputados 

Na segunda etapa, empregados de quaisquer idades poderão 

solicitar suas cotas.

Cotistas do PIS/Pasep que 
não fi zeram o saque deste ano 
até junho poderão acessar 
o recurso a partir do dia 14 
de agosto, quando começa a 
segunda etapa do cronogra-
ma de liberações. Os valores 
serão repassados de forma 
corrigida e empregados de 
quaisquer idades poderão so-
licitar suas cotas. A suspen-
são durante o mês de julho 
será utilizada para o cálculo 
do rendimento do exercício 
2017-2018. No ano passado, 
o rendimento foi de 8,9%.

As cotas são retiradas anu-
ais de recursos depositados 
em contas de trabalhadores 
entre 1971 e 1988, quando 
fi caram inativas em razão 
da Constituição Federal. 
Até 2017, o saque era per-
mitido para pessoas com 
mais de 70 anos, em caso 
de aposentadoria e em ou-
tras situações específi cas. 
A partir do ano passado, o 
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Petrobras e estatal chinesa fazem 
parceria para investir no Comperj
A Petrobras e a China National Petroleum Corporation (CNPC) assinaram carta de intenções para defi nir 
os ativos que deverão integrar a parceria estratégica das empresas para a conclusão da refi naria do 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí, e a participação da estatal chinesa 
em quatro campos petrolíferos na Bacia de Campos

do leilão. A atual parceria foi 
fi rmada em julho de 2017, com 

a assinatura de um memorando 
de entendimento. As empresas 

estão trabalhando juntas para 
detalhar a parceria (ABr).

Saques do PIS/Pasep serão 
retomados em agosto

governo federal fl exibilizou o 
acesso para pessoas de todas 
as idades. Na primeira etapa 
do cronograma, encerrada no 
dia 29 de junho, 1,1 milhão de 
trabalhadores fi zeram o saque, 
retirando uma soma de R$ 1,5 
bilhão. 

Os valores foram disponibili-
zados apenas para empregados 
com idade acima de 57 anos. 

Na segunda etapa, serão dis-
ponibilizadas, inicialmentem, 
as cotas dos correntistas da 
Caixa e Banco do Brasil. O 
crédito em conta será efetua-
do automaticamente no dia 
8 de agosto. A partir do dia 
14, correntistas de quaisquer 
bancos poderão reivindicar o 
recurso. O prazo fi cará aberto 
até 29 de setembro.
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Os últimos dias
de Pompeia

A vida segue tão 

agitada que muitas 

pessoas sentem como 

se estivessem próximas 

aos últimos dias de 

Pompeia, cidade 

devorada pelo terremoto 

e atividade vulcânica

Tal sensação nem sempre 
chega a ser plenamente 
consciente, mas nem 

por isso menos inquietante. 
São as condições gerais de vida 
que se vão estreitando pelo 
mundo afora. O ser humano 
enveredou por tantos artifi -
cialismos que acabou saindo 
da naturalidade, passando 
a nutrir monstros perigosos 
através de suas atividades 
agrilhoadas ao mundo material 
e seu ídolo, o dinheiro. 

Agindo de forma unilateral 
sem deixar espaço para nada 
mais, os sentimentos de gene-
rosidade são desarticulados, 
fragilizando a própria alma 
que, naturalmente, mantém o 
impulso para o enobrecimen-
to se não for silenciada pelos 
monstros que agora passam a 
fazer exigências de sacrifícios 
no altar da ambição e da cobiça 
por dinheiro. 

Basta ter, ninguém precisa 
ser, porque o dinheiro tudo 
pode. E, com raras exceções, 
quanto mais acumulam, mais 
inquietas, descontentes e 
prepotentes as pessoas se 
tornam. Apesar disso, perma-
necem sem perceber que só 
com dinheiro não conseguem 
alcançar a felicidade, então 
se lançam na busca de mais 
do mesmo. A economia vai se 
ajustando aos interesses. 

A produção de bens vai sendo 
transferida para  regiões onde a 
mão de obra é menos custosa, 
lá se concentrando e obtendo 
redução pela maior quantida-
de produzida, e também por 
automatização dos processos 
gerando várias consequências. 
Os preços se reduzem, acar-
retando desindustrialização, 
desemprego e desequilíbrio 
no balanço de pagamentos nos 
países em que o montante de 
exportações é insufi ciente para 
os compromissos em dólares, 
como importações, serviços, 
remessa de lucros e juros.

A globalização fi nanceira, 
econômica, comercial e cul-
tural, estruturou a dolarização 
da economia, produzindo o 
mundo atual com estadistas 
corruptos, declínio da educa-
ção e da qualidade humana, 
e precarização geral. Em vez 
da diversidade, forçou-se a 
uniformidade. As alterações 

e mudanças surgiram no 
centro desenvolvido afetando 
os países da periferia que 
não conseguem dólares su-
fi cientes, fi cando sujeitos às 
instabilidades cambiais e suas 
consequências nefastas. 

Dois países poderiam entrar 
em acordos econômicos e cul-
turais tendo o equilíbrio como 
norma, cada país zelando pelos 
interesses de sua população 
para não caírem na pilhagem 
no toma cá, dá lá. Mas isso é 
pouco praticado. Com o passar  
do tempo, surgiram efeitos  
não desejados. O presidente 
Trump, com suas decisões 
atabalhoadas, encarna a mu-
dança das mudanças que visam 
reverter a eventual perda 
de poder econômico. Uma 
questão muito preocupante 
que pode ser uma tentativa já 
tarde demais e, por isso, seu 
impacto é surpreendente e o 
caos crescente.

Em meio à aspereza, poucos 
se ocupam em fazer indagações 
sobre o futuro da própria alma 
que vivifi ca o corpo, deixando 
de se esforçar para pressentir 
o grande futuro que aguarda 
o ser humano que se dedica 
à descoberta do signifi cado 
da vida. Em sua existência, 
há pouca coisa para ser lem-
brada como feito realmente 
importante e benéfi co para o 
aprimoramento geral. 

Há muitas teorias confusas, 
religiosas, políticas, econô-
micas e da cultura do prazer, 
todas de pouco valor que em 
nada contribuem para a me-
lhora geral. Há  muitos costu-
mes nocivos que degradam o 
homem e raros momentos de 
coesão num sentimento de 
gratidão. Ao atravessar pelo 
tempo nas várias fases das 
vidas, da infância à velhice, o 
corpo vai cumprindo a sua ta-
refa, permitindo o aprendizado 
para que a alma possa ingressar 
na nova vida do novo mundo 
fundado na naturalidade e no 
equilíbrio das leis cósmicas que 
regem o universo. 

A ausência disso está con-
duzindo a humanidade ao 
descalabro, ao caos mental e 
intelectual, em vez do continu-
ado aprimoramento como era 
esperado. Não é à toa que nas 
mentes estressadas ressurja 
a imagem dos últimos dias 
de Pompeia com seu trágico 
destino.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, 

coordena os sites (www.library.com.
br) e (www.vidaeaprendizado.com.br). 

Autor de: Nola – o manuscrito que 
abalou o mundo; 2012...e depois?; 

Desenvolvimento Humano; O Homem 
Sábio e os Jovens, entre outros. 

E-mail: (bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

O ministro da Segurança 
Pública, Raul Jungmann, 
informou que o governo vai 
lançar, na semana que vem, 
um sistema nacional de bo-
letins de ocorrência, a partir 
da integração progressiva das 
bases de dados dos estados. 
“Queremos ter a capacidade 
de, em qualquer lugar do país, 
em tempo real, saber quando 
se deu uma determinada ocor-
rência. Com o Sistema Único 
de Segurança (SUSP), isso 
passou a ser lei. Os estados 
têm que enviar os dados sob 
pena, inclusive, de omissão 
em termos administrativos”, 
declarou, ao apresentar o 
balanço de quatro meses à 
frente da pasta, que tornou-
-se ministério permanente no 
mês passado.  

O ministério informou que 
apenas oito estados repassam 
os dados sobre os boletins de 
ocorrência de forma regular 
ao Sistema Nacional de Infor-
mações de Segurança Pública 
(Sinesp). Alguns estados, 
como o Pará e todos da região 
Sudeste, incluindo o Rio de 
Janeiro, que está sob inter-
venção na área de segurança 
pública desde fevereiro, estão 

Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.

O relator da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO), 
senador Dalírio Beber (PSDB-
-SC), justificou ontem (4) que 
elaborou um parecer mais 
duro para o Orçamento de 
2019 devido à crise econô-
mica e fiscal que o país vive. 
O parecer apresentado por 
Berger não admite nenhum 
tipo de reajuste para servi-
dores públicos, reduz o limite 
de renúncias fiscais e veta a 
criação de novos cargos. O se-
nador explicou que é preciso 
adotar medidas “não simpá-
ticas”  para não aumentar as 
despesas obrigatórias para o 
próximo governo. 

Ele reiterou que não haverá 
reposições no caso de vacân-
cia no serviço público, a não 
ser nas áreas de educação, 
saúde, segurança pública, 
defesa, assistência social. Os 
reajustes que já foram apro-
vados de forma parcelada ou 
escalonada também não serão 

Senador Dalirio Beber

PSDB-SC.

Fim da obrigatoriedade 
do imposto sindical

O STF decidiu que o fi m da 
contribuição sindical obrigatória 
é constitucional. A maioria dos 
ministros da corte votou pela ma-
nutenção da norma que determina 
voluntariedade da contribuição. A 
medida está prevista na lei relatada 
na Câmara pelo deputado Rogério 
Marinho (PSDB-RN). Na avaliação 
do parlamentar, com essa decisão 
o Supremo atesta a legalidade, 
veracidade e legitimidade das alte-
rações feitas pelo Congresso, que 
fi caram conhecidas como moder-
nização da legislação trabalhista.

“Não faz nenhum sentido obri-
gar o trabalhador ou a empresa 
a contribuir para quem não os 
representa de forma efetiva. É 
importante ressaltar que não foi 
retirado o imposto sindical, mas 
sim a obrigatoriedade. Se o traba-
lhador se sentir representado pelo 
sindicato, ele vai continuar contri-
buindo”, ponderou Marinho após o 
posicionamento do STF. Para ele, 
a voluntariedade da contribuição 
vai incentivar os sindicatos a 
cumprirem seu papel. Isso porque, 
antes, com o trabalhador sendo 
obrigado a contribuir anualmente 
com o valor correspondente a um 
dia de trabalho, os sindicatos se 
proliferaram no país, mas a maioria 
sem nenhuma representatividade. 

Segundo Marinho, são mais de 
17 mil sindicatos, número que deve 
ser reduzido drasticamente com a 
manutenção apenas das entidades 
que realmente exercem seu papel 
de defender os trabalhadores (ps-
dbnacâmara).

Mais de 3 milhões de brasi-
leiros deixaram de pagar plano 
de saúde nos últimos três anos 
devido à crise econômica do 
país. A maioria  contava com 
o seguro saúde oferecido pela 
empresa em que trabalhavam. 
Demitidas, perderam as con-
dições de contratar um plano 
individual de saúde, que pesa 
mais no bolso que os planos 
coletivos. Com a autorização 
pela ANS do reajuste em até 
10% dos planos de saúde 
individuais e familiares, esse 
número de pessoas que estão 
deixando os planos privados 
pode aumentar. 

O percentual equivale ao 
triplo da atual infl ação corrente 
no país. Para o trabalhador, 
com ou sem ajuda do emprega-
dor, está cada vez mais difícil 
bancar este custo crescente 
das mensalidades. A deputada 
federal e economista Yeda 
Crusius (PSDB-RS) destaca 
que a situação é ainda pior para 
os brasileiros desempregados.

“Somados todos os fatores 
que levam a ser negativo esse 
aumento está, em primeiro 

Deputada federal e economista, Yeda Crusius (PSDB-RS).
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O texto agora será apre-
ciado nos Plenários da 
Câmara e do Senado. 

De acordo com a MP 832, estão 
vigentes desde 30 de maio ta-
belas com preços mínimos para 
o transporte de cargas geral, 
a granel, frigorífi ca, perigosa 
e neogranel (carga geral, sem 
embalagem, transportada em 
lotes, como automóveis, por 
exemplo).

O projeto apresentado pelo 
deputado Osmar Terra (MDB-
-RS), que incorporou 16 emen-
das ao texto da MP, concede 
anistia às multas e sanções 
ocorridas em virtude das pa-
ralisações ocorridas entre os 
dias 21 de maio e 4 de junho. 
E prevê a adoção de um gatilho 
para a edição de novos preços 
mínimos, caso a oscilação do 
combustível seja considerável 
na composição do preço do 
frete.

O texto também prevê a par-
ticipação de representantes dos 
setores contratantes e embar-
cadores dos fretes no processo 

O projeto apresentado pelo deputado Osmar Terra, concede anistia às multas ocorridas em virtude 

das paralisações entre os dias 21 de maio e 4 de junho.
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Aprovada MP que fi xa preços 
mínimos no transporte de cargas
A comissão mista da MP 832 aprovou ontem (4) o relatório da proposta que cria uma política nacional 
de pisos para o transporte rodoviário de cargas

de fi xação da tabela de preços 
mínimos, a serem defi nidos em 
regulamento da ANTT, com 
priorização dos custos referen-
tes ao óleo diesel e pedágios. 
O texto veda expressamente a 
celebração de qualquer acordo 
ou convenção, individual ou co-
letiva, ou mesmo por qualquer 
entidade ou representação de 
qualquer natureza, em condi-

ções que representem valores 
inferiores aos pisos de frete 
estabelecidos na lei.

A publicação dos pisos e da 
planilha ocorrerá até os dias 
20 de janeiro e 20 de julho de 
cada ano e os valores serão vá-
lidos para o semestre em que a 
norma for editada. Sempre que 
ocorrer oscilação no preço do 
óleo diesel no mercado nacional 

superior a 10% em relação ao 
preço considerado na planilha 
de cálculos, uma nova norma 
com pisos deverá ser publicada 
pela ANTT, considerando a va-
riação no preço do combustível. 
Também poderão ser fi xados pi-
sos de frete diferenciados para 
o transporte de contêineres e 
de veículos de frotas específi cas 
(Ag.Senado).

Jungmann: criação do sistema 
nacional de boletins de ocorrência

entre as unidades federativas 
que não atualizam as informa-
ções na base nacional de dados.      

Segundo o ministro, pro-
blema semelhante de falta de 
informações integradas se dá 
em relação ao sistema peniten-
ciário. “Não é só um problema 
de que o estado não quer 
[fornecer os dados], é que ele 
tem, não digitalizou, não estru-
turou, não organizou”, disse. O 
governo não detalhou o grau de 
integração dos dados por esta-
do ao Sinesp, mas, segundo as 
informações apresentadas, os 
mais avançados até agora são 
Alagoas, Mato Grosso do Sul, 
Goiás, Tocantins, Rio Grande do 
Norte, Acre, Paraíba, Rondônia, 

Rio Grande do Sul, Pernambu-
co e Distrito Federal. 

Ao longo dos últimos qua-
tros meses, o ministério in-
formou ter efetuado  a prisão 
em fl agrante de mais de 13,2 
mil pessoas e a apreensão de 
834 armas. Também foram 
apreendidas mais de 54,5 mil 
munições, quase 900 quilos de 
explosivos, 300 toneladas de 
drogas e cerca de 2,8 mil veí-
culos. Em termos de valores, 
as operações da PF, incluindo 
a Lava Jato, garantiram a 
apreensão de R$ 12,3 bilhões. 
Outros R$ 2,4 bilhões foram 
recursos apreendidos em 
ações de combate ao contra-
bando e o narcotráfi co (ABr).

Deputada reage a reajustes 
abusivos de planos de saúde

lugar, a continuidade do alto 
nível do desemprego. Os de-
sempregados não podem pagar 
plano de saúde. Este aumento 
é extremamente prejudicial e o 
Parlamento vai reagir! O Con-
gresso Nacional precisa discutir 
a razão pela qual esse aumento 
foi concedido e as consequên-
cias. É muito alto esse valor, 
enquanto a nossa infl ação está 
a 3%.”, argumentou.

A deputada federal ainda 
fez um alerta sobre o aumento 
da demanda na rede pública 
de saúde. Hoje, apenas 47,1 
milhões de pessoas tem um 

plano de saúde. Os outros 160 
milhões de brasileiros recorrem 
ao serviço público. Para Yeda, o 
SUS corre o risco de entrar em 
colapso caso não ocorra uma 
ação do governo contra esta 
política de reajuste dos planos 
privados. “Além do aumento 
excessivo e recorrente, vai 
haver uma pressão ainda maior 
sobre o SUS. O governo federal 
já conta com o orçamento limi-
tado. A situação dos hospitais 
tende a piorar. Precisamos de 
uma resposta do governo fede-
ral quanto a isso”, cobrou Yeda 
(psdbnacamara).

Orçamento de 2019 exclui reajuste
salarial para servidores

afetados. “Nós produzimos 
um relatório de forma muito 
criteriosa, conscientes do 
grau de dificuldade que vive 
o país neste momento. Nós 
trazemos números negativos 
nos últimos anos e a tendência 
é que estes números se agra-
vem nos anos vindouros. Por 
isso, não queremos transpor-
tar pro ano de 2019 para um 

governo que nós ainda não 
sabemos quem será”, afirmou.

Questionado sobre a resis-
tência política que a restrição 
aos incentivos fiscais pode 
enfrentar no setor produtivo, 
Beber explicou que o prazo de 
dez anos é razoável para que 
o governo avalie a condição 
de cada setor beneficiado e 
encontre um equilíbrio. Em 
seu relatório, Beber estabe-
lece que as renúncias fiscais 
não ultrapassem o percentual 
de 2% do PIB do país.

A proposta segue recomen-
dação do Tribunal de Contas 
da União (TCU), que apontou 
que no ano passado o país 
deixou de arrecadar R$ 354 
bilhões com as renúncias 
fiscais, valor que representa 
5,4% do PIB e 30,7% da re-
ceita primária. A redução do 
volume de incentivos fiscais 
poderia , segundo o TCU, re-
duzir o deficit previdenciário 
pela metade (ABr).



Página 5São Paulo, quinta-feira, 05 de julho de 2018

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

                  Controladora                      Consolidado
            2017             2016             2017             2016

Receita de venda de mercadorias
  e serviços prestados 3.904.781 4.648.730 107.550.020 104.882.410
Impostos incidentes e devolução de vendas      (547.010)      (679.014) (14.056.827) (16.092.419)
Receita líquida de vendas 3.357.771 3.969.716 93.493.193 88.789.991
Custo dos Produtos Vendidos e Serviços prestados    (1.746.823)    (2.176.913) (61.038.571) (61.021.834)
Lucro Bruto     1.610.948     1.792.803   32.454.622   27.768.157
Receitas (Despesas) Operacionais:
Despesas Administrativas (Nota 16) (1.455.699) (966.257) (23.145.829) (22.416.153)
Despesas Comerciais - - (155.241) (176.406)
Despesas Tributárias (51.623) (42.361) (724.141) (218.222)
Resultado de equivalência
  patrimonial e provisão para perdas 17.091 1.599.032 (1.018.389) -
Outras Receitas (Despesas) Operacionais      (297.240)            4.451   (1.865.956)     1.025.063

   (1.787.471)        594.865 (26.909.556) (21.785.718)
Lucro (prejuízo) operacional
  antes do resultado financeiro      (176.523)     2.387.668     5.545.066     5.982.439
Resultado financeiro (Nota 17)
Receitas Financeiras 41.794 50.344 1.124.515 1.704.948
Despesas Financeiras      (219.601)        (33.816)    (5.336.244)    (4.407.719)

     (177.807)          16.528    (4.211.729)    (2.702.771)
Lucro do exercício antes dos impostos (354.330) 2.404.196 1.333.337 3.279.668
IRPJ e CSLL - corrente (Nota 18) (7.513) (273.657) (2.105.595) (1.557.878)
IRPJ e CSLL - diferido (Nota 18)             (699)             (372)        409.716        408.377
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício (362.542) 2.130.167 (362.542) 2.130.167
Lucro liquido (Prejuizo) atribuivel
  aos acionistas controladores                    -                    -      (362.542)     2.130.167
Lucro(Prejuízo)por ação (0,10) 0,57 - -

APB APB APB APB APB AUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃOAUTOMAÇÃO S/A S/A S/A S/A S/A
CNPJ: 01.566.137/0001-70
Demonstração Financeira

Ativo                   Controladora                      Consolidado
            2017             2016             2017             2016

Ativo Circulante     1.768.501     1.990.318   35.296.578   44.069.831
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 3) 954.637 887.575 6.813.482 6.260.180
Contas a Receber (Nota 4) 137.197 294.430 8.124.611 8.605.729
Estoques (Nota 5) 114.486 175.738 14.183.638 18.610.126
Impostos a Recuperar (Nota 6) 524.632 591.236 4.754.401 9.413.036
Adiantamentos a Fornecedores - 613 722.603 586.219
Outros créditos 37.549 40.726 697.843 594.541
Ativo não Circulante   48.858.874   46.944.360   62.359.189   61.654.412
Partes Relacionadas (Nota 7) 5.400.571 5.459.903 - -
Investimentos (Nota 8) 43.266.324 41.263.994 971.950 -
Outros Créditos 33.543 33.544 363.360 843.750
Imobilizado Líquido (Nota 9) 158.436 186.919 14.847.503 19.030.958
Intangível (Nota 9)                   -                    -   46.176.376   41.779.704
Total do Ativo 50.627.375 48.934.678 97.655.767 105.724.243

Passivo e Patrimônio Líquido                   Controladora                      Consolidado
            2017             2016             2017             2016

Passivo Circulante        248.468        328.679   15.024.866   21.230.096
Fornecedores 65.467 82.100 3.004.783 2.700.603
Empréstimos e Financiamentos(Nota 10) - - 5.922.434 6.557.749
Obrigações Sociais e Trabalhistas 36.801 49.819 745.100 726.541
Obrigações Tributárias (Nota 11) 51.489 69.892 1.334.706 950.228
Provisões Férias e Encargos Sociais 67.934 62.877 1.965.377 1.895.110
Adiantamentos de Clientes 2.238 - 1.978.113 224.059
Contingências Trabalhistas (Nota 14) 24.539 42.053 24.539 664.647
Outras Obrigações - 21.938 49.814 7.511.159
Passivo não Circulante     2.147.028            2.535   34.399.022   35.890.683
Fornecedores - - 2.005.245 -
Empréstimos e Financiamentos(Nota 10) - - 6.320.903 12.239.564
Partes Relacionadas (Nota 12) 2.143.794 - 7.540.096 5.396.305
Obrigações Tributárias - - 114.001 -
Provisão para Perdas nos Investimentos (Nota 13) - - 3.154.315 2.403.140
Impostos Diferidos(Nota 18) 3.234 2.535 15.264.462 15.851.674
Patrimônio Líquido
Capital Social (Nota 15) 3.760.810 3.760.810 3.760.810 3.760.810
Reserva Legal (Nota 15) 174.911 174.911 174.911 174.911
Reserva de Lucros (Nota 15) 15.407.658 14.830.237 15.407.658 14.830.237
Ajuste de Avaliação Patrimonial   28.888.500   29.837.506   28.888.500   29.837.506
Atribuível aos acionistas Controladores   48.231.879   48.603.464   48.231.879   48.603.464
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 50.627.375 48.934.678 97.655.767 105.724.243

reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia e suas controladas possuem uma obrigação legal
ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico será re-
querido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações
monetárias ou cambiais incorridos. 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 liqui-
dação é provável de ocorrer nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não cir-
culantes. 2.3.16. Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: Imposto de
renda e contribuição social: A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribui-
ção social. O imposto de renda 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, enquanto que a con-
tribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de
competência. Portanto as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente 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 passíveis de com-
pensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua reali-
zação. 2.3.17. Lucro (prejuízo) por ação do capital social: Calculado com base no número médio pon-
derado de ações em circulação durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa                   Controladora                      Consolidado
Descrição             2017             2016             2017             2016
Caixa 1.555 1.702 10.093 8.199
Bancos Contas Movimentos 378.341 723.022 1.994.282 1.197.178
Aplicações Financeiras        574.741        162.850     4.809.107     5.054.803
Total        954.637        887.575     6.813.482     6.260.180
Caixa e equivalentes de caixa correspondem a saldos em conta corrente e aplicações financeiras de curto
prazo demonstrados ao custo histórico, incluindo rentabilidade proporcional até a data do balanço. As aplica-
ções financeiras são remuneradas à taxa média do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), negociadas
diretamente com a instituição financeira.
4. Contas a receber                   Controladora                      Consolidado
Descrição             2017             2016             2017             2016
Clientes Nacionais 424.514 303.536 8.168.716 8.100.118
Clientes do Exterior - - 469.906 747.214
Provisão para devedores duvidosos      (287.317)          (9.106)       (514.011)       (241.603)
Total        137.197        294.430     8.124.611     8.605.729
A Companhia e suas controladas adotam uma política para constituição de provisão para devedores duvido-
sos baseada em clientes que se encontram em recuperação extra judicial e nos casos em que se esgotaram
todos os esforços de cobrança administrativa. Para as demais situações a Companhia entende que não há
perdas significativas.
5. Estoques                   Controladora                      Consolidado
Descrição             2017             2016             2017             2016
Produção no Estabelecimento - - 14.057.264 14.842.412
Material de Revenda - Filial - - 3.104 3.559.871
Estoque Industrial 109.062 7.900 109.062 7.900
Estoque Comercial - 162.414 - 184.967
Estoque em poder de terceiros            5.424            5.424          14.208          14.976
Total        114.486        175.738   14.183.638   18.610.126
6. Impostos a Recuperar                   Controladora                      Consolidado
Descrição             2017             2016             2017             2016
Imposto de Renda 231.755 110.010 231.755 110.010
Contribuição Social sobre Lucro liquido 93.662 14.304 1.146.915 14.304
ICMS a Compensar 30.668 30.668 67.713 78.467
IPI a Compensar 222 222 597.155 2.496.929
IRRF sobre Aplicações Financeiras 61.209 59.420 707.086 1.192.243
IRRF sobre Serviços - 121.164 - 121.164
PIS a Recuperar 962 13.351 10.388 497.818
COFINS a Recuperar 4.439 61.691 47.940 2.258.028
CSLL Retida sobre Serviços 1.480 180.406 25.121 849.094
Outros Impostos a Recuperar        100.235                   -          99.425        652.556

524.632 591.236 2.933.498 8.270.613
Impostos Federais a Restituir                   -                   -     1.820.903     1.142.423
Total        524.632        591.236     4.754.401     9.413.036
Por intermédio da Per/Dcomp – Pedido de restituição, Ressarcimento ou Reembolso a controlada Prodata
Mobility Brasil S.A. registrou o pedido de restituição de impostos federais recolhidos a maior em anos anteri-
ores, para garantir a não prescrição de cinco anos. A administração da Companhia está, ainda, aguardando a
homologação desse pedido por parte da Receita Federal do Brasil.
7. Partes relacionadas - Dividendos a receber                    Controladora
Descrição             2017             2016
Dividendos a Receber 5.396.304 5.396.304
Prodata Mobility Brasil S.A.            4.267          63.599
Total     5.400.571     5.459.903
O valor correspondente a R$ 5.396.304 refere-se a dividendos a receber de anos anteriores ainda não distri-
buídos pela controlada Prodata Mobility Brasil S.A. Em 10 de dezembro de 2014 os acionistas da Prodata
Mobility Brasil S.A. aprovaram a proposta de distribuição de dividendos em Assembleia Geral Extraordinária
e decidiram, nessa mesma assembleia, que o pagamento desse dividendo será realizado quando a Compa-
nhia gerar suficiente fluxo de caixa para cumprir com essa obrigação.
8. Investimentos Controladora                      Consolidado
Descrição                  2017             2016             2017
Prodata Mobility Brasil S.A. 42.073.376 40.941.481 -
Prodata Brasil Industrial S.A 220.998 322.513 -
PST Gosmart             971.950                   -        971.950
Total        43.266.324   41.263.994        971.950

Controlada - Prodata Mobility Brasil S/A             2017             2016
Patrimônio Líquido da Controlada 42.073.376 40.941.481
Percentual de Participação no Capital            100%            100%
Valor do Investimento   42.073.376   40.941.481
Lucro líquido do Exercício        954.434     1.194.239
Resultado de Equivalência Patrimonial     1.131.884     1.194.239
Controlada - Prodata Brasil Industrial S/A             2017             2016
Patrimônio Líquido da Controlada 223.230 322.513
Percentual de Participação no Capital              99%            100%
Valor do Investimento        220.998        322.513
Prejuízo do Exercício        (99.175)      (120.737)
Resultado de Equivalência Patrimonial        (96.424)      (120.737)
Controlada - PST Gosmart (*)             2017             2016
Prejuízo do Exercício    (1.248.307)                   -
Percentual de Participação no Capital     81.5385%                   -
Resultado de Equivalência Patrimonial    (1.017.850)                   -
Valor do Investimento        971.950                   -
(*) Investimento adquirido em 2017, cuja avaliação por equivalência patrimonial foi baseada em demonstrações
financeiras parciais, não examinadas por auditores independentes e, por esse motivo, não consolidadas.
9. Imobilizado e Intangível                                                                             Controladora (R$)

                                               31.12.2017   31.12.2016
Imobi- Imobi-
lizado lizado

Vida útil   Depre- Intamgível Intamgível
Descrição        anos        Custo       ciação      Líquido      Líquido
Máquinas Equipamentos 9 34.526 (9.373) 25.153 28.630
Móveis e Utensílios 5 a 15 14.506 (6.825) 7.681 8.518
Equipamentos Informática 3 a 6 223.655 (98.053) 125.602 149.771
Outras Imobilizações -                  -                 -                   -                   -
Total       272.687    (114.251)        158.436        186.919

                                                                             Consolidado (R$)
                                               31.12.2017   31.12.2016

 Depre- Imobi- Imobi-
ciação/ lizado lizado

Vida útil    Amoti- Intamgível Intamgível
Descrição        anos        Custo         zação      Líquido      Líquido
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 10 88.392 (30.351) 58.041 66.880
Veículos 8 a 10 545.431 (266.193) 279.238 349.745
Imóveis 20 6.353.591 (1.544.668) 4.808.923 5.109.472
Máquinas Equipamentos 2 a 13 2.908.168 (1.618.805) 1.289.363 1.608.691
Móveis e Utensílios 10 895.965 (302.268) 593.697 589.120
Equipamentos Informática 1 a 11 4.181.497 (2.791.049) 1.390.448 2.408.386
Equipamentos em Poder Terceiros 5  21.723.385 (15.295.592)     6.427.793     8.898.664
Imobilizado   36.696.429 (21.848.926)   14.847.503   19.030.958
Intangível  49.614.326   (3.437.950)   46.176.376   41.779.704
Conforme previsto na Resolução CFC nº 1.177/09 que aprovou a NBC TG 27 e na Resolução CFC nº 1.263/
09 que aprovou a ITG 10 - Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e Pro-
priedade para Investimento, a Controlada Prodata Mobility Brasil S.A. com base em laudo preparados por
peritos externos contabilizou o custo atribuído dos seus principais ativos operacionais e também determinou
nova vida útil estimada desses mesmos bens, para fins do cálculo e registro de depreciação. No caso do
Intangível a Controlada Prodata Mobility Brasil S.A. optou por mensurar o valor justo com base em avalia-
ções realizadas por avaliadores independentes externos, utilizando como técnica o cálculo do valor presente
de fluxos de caixa futuros esperado para estes ativos.
Movimentação do imobilizado: a) Controladora
Custo de aquisição        2016 Adições        2017
Máquinas e equipamentos 32.222 - 32.222
Computadores e periféricos 205.127 9.977 215.103
Móveis e utensilios     10.553              -     10.553

  247.902       9.977   257.879
Custo atribuido: Máquinas e equipamentos 2.529 - 2.529
Computadores e periféricos 3.110 - 3.110
Móveis e utensilios       3.519              -      3.519

9.158 - 9.158
Revisão da vida útil
Máquinas e equipamentos (165) (60) (225)
Computadores e periféricos 2.448 2.995 5.443
Móveis e utensílios         277          158         435

      2.559       3.093       5.652
  259.619     13.070   272.689

Depreciação - custo de aquisição
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos (5.097) (3.132) (8.228)
(-) Depreciação de Computadores e periféricos (58.415) (36.692) (95.107)
(-) Depreciação de Móveis e utensílios     (4.926)        (693)     (5.618)

  (68.437)   (40.517) (108.954)
Depreciação - custo atribuido
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos (860) (286) (1.146)
(-) Depreciação de Computadores e periféricos (2.498) (448) (2.946)
(-) Depreciação de Móveis e utensílios        (905)        (302)     (1.207)

    (4.263)     (1.036)     (5.299)
(72.700)  (41.553) (114.253)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em Reais)
                                               Reserva de Lucros Demonstração

Capital Reserva Retenção de Lucros Ajuste de do Resultado
     Social      Legal      de Lucros Acumulados   Avaliação          Total      Abrangente

Saldo em 31 de Dezembro de 2015 3.760.810 68.398 11.925.107 - 30.754.689 46.509.004 1.662.414
(-) Realização do Custo Atribuído Líquido em Controladas - - - 915.546 (915.546) - -
(-) Realização do Custo Atribuído - - - 2.110 (2.110) - -
Impostos Diferidos sobre Realização do Custo Atribuído - - - (473) 473 - -
Lucro Líquido do Exercício - - - 2.130.167 - 2.130.167 2.130.167
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - (35.707) - (35.707) (35.707)
Constituição da Reserva Legal - 106.513 - (106.513) - - -
Constituitução de Reserva de Retenção de Lucros                -               -         2.905.130       (2.905.130)                   -                 -                          -
Saldo em 31 de Dezembro de 2016 3.760.810 174.911 14.830.237 - 29.837.506 48.603.464 3.756.874
(-) Realização do Custo Atribuído em controladas - líquido dos impostos - - - 948.322 (948.322) - -
(-) Realização do Custo Atribuído - - - 1.036 (1.036) - -
Impostos Diferidos sobre Realização do Custo Atribuído - - - (352) 352 - -
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - (9.043) - (9.043) (9.043)
Prejuízo do Exercício - - - (362.542) - (362.542) (362.542)
Constituitução de Reserva de Retenção de Lucros                -               -           577.421          (577.421)                   -                 -                          -
Saldo em 31 de Dezembro de 2017 3.760.810 174.911 15.407.658 - 28.888.500 48.231.879 3.385.289

continua ...

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

                  Controladora                      Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais             2017             2016             2017             2016
Lucro liquido do exercício (362.542) 2.130.167 (362.542) 2.130.167
Ajustes dos itens que não afetam
  caixa nas atividades operacionais
Depreciação e amortização 38.460 22.166 5.760.742 2.412.857
Venda de imobilizado - - 99.405 -
Ajuste de exercícios anteriores (9.043) (35.707) (9.043) (35.707)
(Aumento) Redução em ativos
Contas a receber 157.233 (108.987) 481.118 (1.243.507)
Estoques 61.252 (67.859) 4.426.488 (897.697)
Tributos a recuperar 66.604 (19.465) 4.658.635 (464.955)
Créditos diversos 3.178 1.776 377.088 2.884.914
Adiantamentos a fornecedores 613 10.196 (136.384) 2.584.913
Outros débitos - Empresas coligadas 59.332 8.745 - -
Aumento (Redução) em passivos
Fornecedores (16.633) 20.069 2.309.425 (2.258.236)
Obrigações trabalhistas e tributárias (26.364) (58.267) 587.305 (304.419)
Provisão para contingências (17.514) 32.053 (640.108) 654.647
Impostos diferidos 699 373 (587.212) (408.377)
Outros passivos (21.938) 10.327 (7.461.345) 6.911.133
Adiantamento de clientes            2.238                   -     1.754.054 (2.206.612)
Fluxo de caixa (aplicados) gerados
  pelas atividades operacionais         (64.425)     1.945.587   11.257.626     9.759.121
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (9.976) (194.254) (717.499) 1.054.760
Acréscimo de intangível - - (5.355.864) (1.707.697)
Provisão para perdas de investimentos - - 751.175 858.632
Acrescimo de investimentos (1.985.240) (1) (1.990.340) -
Investimentos em outras companhias no exterior         (17.091)   (1.599.032)     1.018.389                   -
Fluxo de caixa aplicados nas
  atividades de investimento   (2.012.307)   (1.793.287)   (6.294.139)        205.695
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Liquidação de financiamentos - - (6.553.976) (6.526.591)
Contas a pagar para partes relacionadas     2.143.794         (44.321)     2.143.791   (2.519.309)
Fluxo de caixa (aplicados) gerados
  nas atividades de financiamento     2.143.794         (44.321)   (4.410.185)   (9.045.900)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa          67.062        107.979        553.302        918.916
No início do exercício 887.575 779.596 6.260.180 5.341.264
No fim do exercício        954.637        887.575     6.813.482     6.260.180
Aumento de caixa e equivalentes de caixa          67.062        107.979        553.302        918.916

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

1. Contexto Operacional: A APB Automação S/A - Controladora foi fundada no ano de 1996. Em 28/07/2010,
através de registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, transformou-se em Companhia Anônima
operando no segmento de industrialização por conta própria ou de terceiros, no comércio, na importação e
exportação, vendas e locação de equipamentos direcionados ao sistema de bilhetagem eletrônica, desenvol-
vimento de programas operacionais (software), licenciamento ou cessão de direito de uso de software, na
prestação de serviços de assistência técnica e na instalação de equipamentos. A subsidiária integral
Prodata Mobility Brasil S/A foi fundada no ano de 2003, operando no segmento de industrialização por con-
ta própria ou de terceiros, no comércio, na importação e exportação, vendas e locação de equipamentos
direcionados ao sistema de bilhetagem eletrônica, desenvolvimento de programas operacionais (software),
licenciamento ou cessão de direito de uso de software, na prestação de serviços de assistência técnica e na
instalação de equipamentos. A Companhia, desde sua fundação, possui alta concentração das vendas
direcionada para Empresas privadas, operadoras do mercado de transporte público de passageiros. Em 10
de fevereiro de 2014 através da Ata de Reunião dos Sócios Quotistas para Transformação de Tipo Societário
para Companhia Anônima a Prodata Mobility Brasil Ltda. passou a ser denominada de Prodata Mobility Bra-
sil S/A. Em 16 de junho de 2014 foi constituída a subsidiária integral Prodata Brasil Industrial S.A, a qual
iniciou a operar no exercício de 2015 com a fabricação de equipamentos de informática e desenvolvimento e
licenciamento de programas de computador (Software). Em 10 de abril de 2018 foi assinado o Distrato Soci-
al para extinção da Prodata Brasil Industrial S.A. e em 11 de maio de 2018 foi regularizado o cancelamento
do CNPJ na Receita Federal do Brasil. A PST Gosmart uma empresa sediada no exterior que tem como
objeto a comercialização de equipamentos, desenvolvimento de software voltado para a bilhetagem eletrôni-
ca. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1 Base de apresentação: As demonstrações
contábeis da Companhia e suas controladas foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais estão alinhadas com as práticas internacionais de
relatório financeiro (IFRS), e com observância às disposições contidas na legislação societária brasileira e
nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis, in-
cluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da administração da Companhia, cuja autorização
para sua conclusão ocorreu em 28 de maio de 2018. 2.2. Base de Consolidação: As demonstrações contá-
beis consolidadas são compostas pelas demonstrações contábeis individual da APB Automação S.A., e suas
subsidiárias, Prodata Mobility Brasil S.A. e Prodata Brasil Industrial S.A. As participações são como segue:

     Participação
  2017   2016

Prodata Mobility Brasil S.A. 100% 100%
Prodata Brasil Industrial S.A. 99% 100%
Em 2017 a Prodata Mobility Brasil S.A. adquiriu da Companhia 1% do Capital Social da Prodata Brasil Indus-
trial S.A. Os critérios de consolidação são aqueles previstos na CPC 36 – Demonstrações Consolidados,
entre os quais destacamos: - A Companhia incluiu na consolidação as sociedades as quais controla, direta
ou indiretamente ou possui influência significativa que assegurem aos seus acionistas de modo permanente
e preponderante o poder de eleger a maioria dos administradores. - Receitas, despesas, ganhos e perdas
não realizados de origem com transações entre as empresas do mesmo grupo, são eliminadas por comple-
to. - Eliminação do investimento nas controladas na proporção da participação do patrimônio liquido. 2.2.1.
Controladas: A Companhia controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos
variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercen-
do seu poder sobre a entidade. As demonstrações contábeis de controladas são incluídas nas demonstrações
contábeis consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a data em que deixa de existir. As
políticas contábeis das controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia. Na avaliação
dos investimentos nas controladas é feito na controladora pelo método de equivalência patrimonial. Quando a
participação da Companhia nos prejuízos de uma companhia investida, cujo patrimônio líquido tenha sido
contabilizado e exceda a sua participação acionária, o valor contábil da participação é reduzido a zero e
constituída uma provisão para a perda de investimentos. 2.3. Principais Práticas Contábeis Adotadas
pela Companhia e controladas: São as seguintes as práticas adotadas para elaboração das demonstra-
ções contábeis: 2.3.1. Estimativas Contábeis: Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário
utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Para efetuar estas estimati-
vas, a Administração utilizou as melhores informações disponíveis na data da preparação das demonstra-
ções contábeis, bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando ainda pressu-
postos relativos a eventos futuros. As demonstrações contábeis incluem, portanto, estimativas referentes
principalmente à seleção da vida útil do ativo imobilizado, provisões para redução ao valor recuperável de
ativos, provisões para contingências, provisão para créditos de liquidação duvidosa, e provisões para impos-
to de renda, entre outras. O resultado das transações e informações quanto da efetiva realização podem di-
vergir das estimativas, por isso a Administração revisa periodicamente essas estimativas. 2.3.2. Moeda
funcional e de apresentação: A moeda funcional é a moeda do ambiente econômico primário em que a
Companhia e suas controladas mantém suas operações. Ao definir a moeda funcional a Administração con-
siderou qual a moeda que influencia significativamente o preço de venda de seus produtos e serviços, e a
moeda na qual a maior parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou incorrido. As demonstrações
contábeis individual e consolidada são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e de apresenta-
ção da Companhia e suas controladas. 2.3.3. Conversão de saldos em moeda estrangeira: Quando ne-
cessário as operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando taxas
de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda es-
trangeira são convertidos pelas taxas de câmbio do final do exercício e reconhecidos na demonstração de
resultado. 2.3.4. Instrumentos financeiros: A Companhia e suas controladas classificam seus ativos finan-
ceiros sob as seguintes categorias: Mantidos até o vencimento, disponíveis para venda e mensurados ao va-
lor justo. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. Instrumen-
tos financeiros não derivativos incluem aplicações financeiras, contas a receber, empréstimos e financia-
mentos, assim como contas a pagar e outras dívidas, todos pertinentes às suas atividades econômicas. Es-
ses instrumentos, por causa de sua natureza, condições e prazos, têm seus valores contábeis registrados
no balanço patrimonial próximos aos valores de mercado. A Companhia e suas controladas não pos-
suíam nenhuma transação em aberto, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, envolvendo instrumentos
financeiros complexos (derivativos). 2.3.5. Reconhecimento da Receita: Produtos: As vendas de
produtos são reconhecidas no momento em que ocorre a entrega dos produtos ao cliente. A entrega
não ocorre até que os produtos tenham sido enviados para o local determinado pelo cliente e o mes-
mo tenha aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda e disposições de aceitação tenham
sidos acordadas, ou a empresa tenha evidências objetivas de que todos os critérios para aceitação
foram atendidos. Serviços prestados: A Companhia e suas controladas prestam serviços de manuten-
ção de equipamentos. A receita deste serviço somente é reconhecida na medida em que são executa-
das e os custos devidamente incorridos. 2.3.6. Receitas e despesas financeiras: As receitas finan-
ceiras abrangem basicamente receitas de juros sobre aplicações financeiras, variações cambiais po-
sitivas e ganhos com instrumentos financeiros. As despesas financeiras abrangem basicamente des-
pesas com juros sobre empréstimos e demais passivos e variações cambiais negativas. As receitas
e despesas de juros são reconhecidas no resultado, através do método dos juros efetivos. 2.3.7. Caixa
e Equivalentes de Caixa: Incluem caixa e equivalentes de caixa, os saldos positivos em conta movi-
mento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu
valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas na
categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”. 2.3.8. Contas a Receber: As con-
tas a receber de clientes correspondem a vendas de mercadorias ou prestação de serviços no decur-
so normal das atividades da Companhia e suas controladas. Se o prazo de recebimento é equivalente
até um ano após a data do balanço, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso
contrário, são apresentadas no ativo não circulante. Os valores a receber são registrados pelo valor
justo e subsequentemente ajustados por provisão para devedores duvidosos, quando necessária.
2.3.9. Estoques: Os estoques são avaliados com base no menor valor entre o custo histórico de aqui-
sição e produção e o valor líquido realizável. O custo de aquisição e produção é acrescido de gastos
relativos a transportes e impostos não recuperáveis. O valor líquido realizável é o preço estimado de
venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para conclusão e despesas de
vendas diretamente relacionadas. 2.3.10. Impostos a Recuperar: São originados mediante apropria-
ção sobre a aquisição de insumos destinados a produção, ou decorrentes de impostos de fonte, os
quais serão compensados ou recuperados com os impostos a recolher incidentes sobre transações
do exercício subsequente. 2.3.11. Imobilizado: O imobilizado está demonstrado pelo custo histórico
de aquisição e custo atribuído (controladora), com base no valor justo, deduzido da depreciação acu-
mulada. Os custos incluem gastos diretamente atribuíveis à aquisição ou construção desses ativos.
Os custos subsequentes à aquisição dos ativos são incluídos no valor contábil dos ativos somente
quando é provável que benefícios econômicos futuros relacionados com o item agregarão valor para a
Companhia e ainda se forem mensuráveis de maneira confiável. Todos os outros custos, incluindo
custos de reparos e manutenção, são registrados no resultado do período em que são incorridos. As
vidas úteis estimadas, valores residuais e método de depreciação são revistos no final de cada exer-
cício, com o efeito de quaisquer alterações nas estimativas contabilizadas em uma base futura. A
Controlada Prodata Mobility Brasil S.A., com base em laudo elaborado por empresa especializada,
optou por registrar em anos anteriores o custo atribuído aos bens do ativo imobilizado, principalmente
pelo valor justo em consonância com a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 10 Interpretação so-
bre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e à Propriedade para Investimento (Nota
9). 2.3.12. Intangível: Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no mo-
mento do seu reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apre-
sentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor recuperável. Ativos
intangíveis gerados internamente, excluindo custos de desenvolvimento, não são capitalizados, e o
gasto é refletido na demonstração do resultado no exercício em que for incorrido. 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. Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortiza-
dos, mas são testados anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individual-
mente ou no nível da unidade geradora de caixa (Nota 9). 2.3.13. Redução ao valor recuperável de
ativos: O imobilizado e outros ativos não circulantes e os ativos intangíveis, são revistos anualmente
para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 2.3.14. Provisão para con-
tingência: As provisões para ações judiciais são reconhecidas quando a Companhia e suas controla-
das têm uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo prová-
vel que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado
com segurança. As provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liqui-
dar a obrigação. São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prová-
veis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos advogados da Companhia e suas controla-
das. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão descritos
na Nota 14. 2.3.15. Outros Ativos e Passivos (Circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no
balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da
Companhia e suas controladas e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é

b) Consolidado: Transferência de
Descrição estoque para
Custo Aquisição   31/12/2016    Adições      Baixas                     Ativo          Transferência   31/12/2017
Benfeitorias em propriedades arrendadas 88.392 - - - - - 88.392
Máquinas e equipamentos 1.193.854 2.798 (3.408) - - - 1.193.244
Computadores e periféricos 2.436.975 115.754 (59.437) 487.913 28.124 (877.463) 3.009.329
Equipamentos de telefonia - - (3.726) - - - (3.726)
Móveis e utensilios 398.439 105.082 (17.489) - - - 486.033
Veículos 448.130 - (33.866) - - - 414.264
Equipamentos em poder de terceiros 17.417.381 - (3.011) - - 877.463 18.291.832
Imóveis       900.000                 -                 -                             -            -              -        900.000

  22.883.171     223.634    (120.938)                  487.913   28.124              -   23.501.904
Custo Atribuído
Máquinas e equipamentos 1.678.547 - (12.455) - - - 1.666.091
Computadores e periféricos 1.893.458 - (68.302) - - - 1.825.156
Móveis e utensilios 409.032 - (6.831) - - - 402.201
Veículos 43.160 - (17.654) - - - 25.505
Equipamentos em poder de terceiros 2.724.378 - - - - - 2.724.378
Imóveis    5.426.488                 -                 -                             -            -              -     5.426.488

  12.175.062                 -    (105.243)                             -            -              -   12.069.819
Revisão da Vida Útil
Máquinas e equipamentos 54.364 309.167 (311.043) - - - 52.489
Ferramentas - 69 - - - - 69
Computadores e periféricos 239.515 707.097 (722.136) - - - 224.475
Móveis e utensilios 8.483 83.633 (84.383) - - - 7.733
Veículos 105.021 66.058 (65.416) - - - 105.663
Equipamentos em poder de terceiros 986.527 3.068.823 (3.348.176) - - - 707.175
Imóveis         20.328     307.324    (300.549)                             -            -              -          27.104

    1.414.237   4.542.172 (4.831.703)                             -            -              -     1.124.706
Total Custo 36.472.470 4.765.806 (5.057.883) 487.913 28.124 - 36.696.429
Depreciações Custo Aquisição
(-) Depreciação de benfeitorias (21.512) (8.839) - - - - (30.351)
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos (640.421) (81.845) - - - - (722.267)
(-) Depreciação de Computadores e periféricos (1.284.152) (419.643) 47.803 - - - (1.655.992)
(-) Depreciação de Móveis e utensilios (105.740) (40.596) 1.896 - - - (144.440)
(-) Depreciação de Veículos (245.270) (55.613) 33.866 - - - (267.017)
(-) Depreciação de equipamentos em poder de 3ºs (10.595.029) (2.522.548) 1.449 - - - (13.116.128)
(-) Depreciação de imóveis      (423.370)      (36.000)                 -                             -            -              -     (459.370)

(13.315.493) (3.165.085)        85.013                             -            -              - (16.395.564)
Depreciações Custo Atribuído
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos (677.653) (224.914) 6.028 - - - (896.539)
(-) Depreciação de Computadores e periféricos (877.409) (284.547) 26.900 - - - (1.135.057)
(-) Depreciação de Móveis e utensilios (121.093) (39.895) 3.160 - - - (157.828)
(-) Depreciação de Veículos (1.295) (3.943) 6.062 - - - 823
(-) Depreciação de equipamentos em poder de 3ºs (1.634.594) (544.870) - - - - (2.179.464)
(-) Depreciação de imóveis      (813.973)    (271.324)                 -                             -            -              -   (1.085.298)

  (4.126.018) (1.369.494)        42.151                             -            -              -   (5.453.362)
Total (17.441.512) (4.534.579) 127.164 - - - (21.848.927)
Total Líquido - Imobilizado 19.030.958 231.227 (4.930.719) 487.913 28.124 - 14.847.503
c) Intangível Saldo em Saldo em
Intagível - custo de aquisição   31/12/2016    Adições       Baixas Transferência (+) Transferência (-)   31/12/2017
Software de prateleira 3.563.640 3.497.636 (1.327) - - 7.059.950
Software Prodata    3.605.557   1.858.227                 -                   343.857                (343.857)     5.463.784

   7.169.197   5.355.864        (1.327)                   343.857                 (343.857)   12.523.734
Intagível - custo atribuido: Software de prateleira 29.561 - 465 - - 30.026
Software Prodata  37.154.000                 -                 -                              -                             -   37.154.000

 37.183.561                 -             465                              -                             -   37.184.026
44.352.758 5.355.864 (862) 343.857 (343.857) 49.707.760

Amortização - custo de aquisição
Software de prateleira (2.543.038) (958.330) - - - (3.501.368)
Amortização - custo atribuido
Software de prateleira        (30.016)                 -                 -                              -                             -        (30.016)

  (2.573.054)    (958.330)                 -                              -                             -   (3.531.384)
41.779.704 4.397.534 (862) 343.857 (343.857) 46.176.373
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Software Prodata – Custo de Aquisiçao refere-se a produtos em desenvolvimento, conforme a seguir de-
monstrado:
Projetos:                R$
Wifi 1.715.515
Atoba (*) 1.147.628
Novo SAM 484.629
ITS 401.328
V3690 354.923
Face Recognition Manager 296.348
Novo Mercury 293.859
QR Code 181.942
Outros        587.612
Total     5.463.784
(*) A Administração entende que o valor desse projeto não tem perspectiva de recuperação no curso normal
das atividades da Companhia.
10. Empréstimos e Financiamentos                   Controladora                      Consolidado
Descrição             2017             2016             2017             2016
BNDES FINAME - - 39.305 471.667
Finame – Banco Alpha - - 5.829.611 5.829.611
Leasing                    -                    -          53.518        256.471
Passivo Circulante                    -                    -     5.922.434     6.557.749
BNDES FINAME - - - 39.305
Finame - Banco Alpha - - 6.315.412 12.145.023
Leasing                    -                    -            5.491          55.236
Passivo Não Circulante                    -                    -     6.320.903   12.239.564
Total                    -                    -   12.243.337   18.797.313
O Finame – Banco Alpha refere-se a financiamento de capital de giro captados pela Controlada Prodata
Mobility Brasil S.A. para produção de equipamentos, com previsão de vencimento final para o ano de 2023. A
taxa de juros pactuada é de 4,5% a 6% ao ano e as parcelas são vencidas e liquidadas mensalmente. As
garantias são os próprios equipamentos financiados pelo banco.
11. Obrigações Tributárias                   Controladora                      Consolidado
Descrição             2017             2016             2017             2016
IRPJ a Recolher 4.642 8.758 4.653 70.226
CSLL a Recolher 884 725 891 (6.034)
ICMS a Recolher 2.503 4.192 340.787 227.684
IPI a Recolher 1.392 1.089 9.014 6.249
ISS a Recolher 12.037 15.853 236.864 218.668
PIS a Recolher 3.369 4.242 132.664 97.815
COFINS a Recolher 24.797 28.825 384.357 288.710
IRRF sobre Serviços de Terceiros 1.103 2.186 1.103 2.186
INSS sobre Serviços de Terceiros 462 364 462 364
Parcelamentos - - 171.001 -
Outros Impostos a Recolher - - 52.610 40.702
PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços de Terceiros               300            3.656               300            3.658
Total          51.489          69.892     1.334.706        950.228
12. Partes Relacionadas                   Controladora                      Consolidado
Dividendos             2017             2016             2017             2016
Louvain Empreedimentos e Participações S/A - - 2.698.152 2.698.152
ASTC Sistemas de Automação Ltda - - 809.445 809.445
AP Trans International - - 33.843 33.844
Antinos S/A                    -                    -     1.854.863     1.854.864
Empréstimos - - 5.396.302 5.396.305
Antinos S.A.     2.143.794                    -     2.143.794                    -
Total     2.143.794                    -     7.540.096     5.396.305
Empréstimos com a Antinos montam em 530.000 Euros (R$ 2.143.794) com incidência de 5% de taxa de
juros ao ano mais variação cambial. Não há garantias e prazo de vencimento.

13. Provisão para perdas em investimentos             2017             2016
APB Prodata Colômbia (a)     3.154.315     2.403.140
Total     3.154.315     2.403.140
Controlada APB Prodata Colômbia
Patrimônio Líquido negativo da Controlada (3.154.315) (2.403.140)
Percentual de Participação no Capital Social           100%           100%
Provisão para Perda no Investimento   (3.154.315)   (2.403.140)
Efeito no resultado do exercício       (751.176)       (385.020)
A companhia detém 100% de participação no capital social da APB Prodata Colômbia. Em atendimento à
legislação local, a controlada Prodata Mobility Brasil S.A. (PMB) foi obrigada a participar de um consórcio
para poder comercializar seus equipamentos e na prestação de serviço de assistência técnica. A PMB parti-
cipa com 5% nesse consórcio. Em função de fatores políticos e econômicos a Prodata Colômbia vem
auferindo sucessivos prejuízos e, como consequência, apurando patrimônio líquido negativo no montante de
R$ 3.154.315 em 31 de dezembro de 2017, integralmente provisionado na controladora brasileira. Ainda,
como consequência da ausência de determinadas informações contábeis, bem como por não terem sido
submetidas a exame de auditores independentes, as demonstrações contábeis da APB Prodata Colombia
deixaram de compor as demonstrações consolidadas do exercício de 2017, permanecendo nestas demons-
trações os mesmos números originados da sua controladora. 14. Provisão para Contingências: A Compa-
nhia e suas controladas possuem processos em andamento de natureza trabalhistas, surgidos no curso nor-
mal dos seus negócios. As respectivas provisões para contingências são constituídas considerando a esti-
mativa feita pelos assessores jurídicos para os processos cuja probabilidade de perda for considerada como
provável. Com base nas estimativas dos consultores jurídicos, foram registradas provisões para os proces-
sos trabalhistas com perda provável, a seguir apresentada: Controladora
Descrição                 Valor
Saldos em 31 de dezembro de 2015               10.000
Provisões no exercício de 2016               32.053
Saldo em 31 de dezembro de 2016               42.053
Pagamentos no exercício de 2017              (17.514)
Saldo em 31 de dezembro de 2017               24.539

 Consolidado
Descrição                 Valor
Saldos em 31 de dezembro de 2015             606.000
Pagamentos no exercício de 2016 (581.750)
Provisões no exercício de 2016             640.397
Saldo em 31 de dezembro de 2016             664.647
Pagamentos no exercício de 2017 (672.108)
Provisões no exercício de 2017               32.000
Saldo em 31 de dezembro de 2017               24.539
Dos processos em curso, cuja avaliação dos assessores jurídicos determina como probabilidade de perda
possível, não requer registro de provisão, é a seguinte: Descrição             2017             2016
Trabalhista        133.538        216.598
Total        133.538        216.598
15. Patrimônio Líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, o capital social estava
totalmente subscrito e integralizado no valor de R$ 3.760.810, representado por 3.760.810 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal. b) Reserva legal: De acordo com o Estatuto Social da Companhia e a Lei
das Companhias por Ações, é constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social,
até o limite de 20% do capital social. c) Retenção de Lucros: Refere-se à destinação do saldo do lucro
liquido do exercício, após a constituição da reserva legal, para a realização de investimentos e/ou expansão
da Companhia.
16. Despesas administrativas                   Controladora                      Consolidado
Descrição             2017             2016             2017             2016
Salários e ordenados 190.589 184.705 2.626.951 2.699.954
Encargos sociais 38.520 38.190 838.672 871.807
Benefícios 12.686 81.497 791.015 1.012.886
Serviços de terceiros 831.874 485.555 10.719.522 12.231.593
Depreciação e amortização - - 3.049.330 2.412.857
Propaganda e Marketing 21.310 27.504 809.622 714.374
Provisão de creditos tributáveis não recuperáveis 136.208 17.720 3.014.776 835.225
Outros        224.512        131.086     1.295.941     1.637.457
Total     1.455.699        966.257   23.145.829   22.416.153
O valor correspondente a provisão de créditos tributários da Companhia e suas controladas nos respectivos

APB AUTOMAÇÃO S/A  - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em Reais)... continuação

valores de R$ 136.208 e de R$ 3.014.776 foram registrados conforme orientação dos advogados tributários ,
em virtude da possibilidade de não recuperar no prazo prescricional de cinco anos.
17. Resultado financeiro                   Controladora                      Consolidado
Descrição             2017             2016             2017             2016
Receita Financeira
Rendimentos de aplicações financeiras 13.122 26.628 254.398 396.468
Juros recebidos 5.278 18.221 203.424 355.349
Descontos obtidos 2 310 271.154 191.916
Variação cambial 23.292 585 229.034 628.430
Outras receitas financeiras                   -            4.600        166.505        132.785
Total          41.794          50.344     1.124.515     1.704.948
Despesa Financeira
Despesas bancárias (17.720) (16.794) (377.679) (262.273)
Comissão sobre cartão de credito - - (2.417.547) (1.408.762)
Juros sobre empréstimos (44.184) (13.024) (965.709) (1.334.441)
Juros e multas sobre atraso (11.746) (3.144) (256.984) (17.684)
IOF (7.653) (155) (22.820) (26.426)
Desconto concedidos - - (39.134) (350.248)
Variação Cambial      (138.298)             (519)   (1.256.371)   (1.007.885)
Total      (219.601)        (33.816)   (5.336.244)   (4.407.719)
18. Tributos sobre o Lucro                   Controladora                      Consolidado
Descrição             2017             2016             2017             2016
Passivo Circulante
Provisão IRPJ 4.642 8.758 4.653 70.227
Provisão CSLL               884               725               891          (6.034)
Total Passivo Circulante            5.526            9.483            5.544          64.193
Passivo Não Circulante
Impostos Diferidos - Custo Atribuído 1.312 1.655 14.882.035 15.370.836
Impostos Diferidos - Vida útil            1.922               870        382.427        480.838
Total Passivo Não Circulante            3.234            2.535   15.264.462   15.851.674
Resultado
Despesas com IRPJ corrente 4.695 194.865 1.534.476 1.125.669
Despesas com CSLL corrente            2.817          78.792        571.262        432.209
Total Despesa            7.512        273.657     2.105.758     1.557.878
IRPJ e CSLL Diferidos             (699)             (372)        409.716        408.377
19. Gestão de risco financeiro: Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia e suas contro-
ladas a expõem aos seguintes riscos financeiros: risco de liquidez, risco de crédito e risco de mercado. O
programa de gestão de risco da Companhia e suas controladas se concentra na volatilidade dos mercados
financeiros de forma a minimizar potenciais efeitos no seu desempenho. Risco de liquidez: A previsão de
fluxo de caixa é realizada pelo departamento financeiro. Este departamento monitora as previsões contínuas
das exigências de liquidez da Companhia e suas controladas para assegurar que ela tenha caixa suficiente
para atender às necessidades operacionais. Também mantém espaço livre suficiente em suas linhas de cré-
dito disponíveis, a fim de que mantenha sob controle os limites ou cláusulas do empréstimo (quando aplicá-
vel) em qualquer uma de suas linhas de crédito. De acordo com a previsão da administração do fluxo de
caixa, o excesso de caixa é transferido para aplicações financeiras, que são realizadas com base nas taxas
de remuneração efetivamente negociadas, visto que a Companhia e suas controladas têm como objetivo
manter os investimentos até o momento do seu efetivo resgate. As aplicações refletem as condições usuais
de mercado nas datas dos balanços. Risco de Crédito: O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes
de caixa, depósitos bancários e instituições financeiras, bem como de exposições de créditos a clientes, in-
cluindo contas a receber em aberto. A Companhia e suas controladas mantém seu caixa e equivalentes de
caixa depositados em instituições financeiras de primeira linha, minimizando dessa forma, o risco de crédi-
to. A política de vendas à Companhia e suas controladas está intimamente associada ao nível de risco de
crédito a que está disposta no curso normal de seus negócios. A carteira de cliente está concentrada em em-
presa de sólida atuação no segmento, minimizando assim o risco de crédito. Risco de Mercado: A Compa-
nhia e suas controladas atua fortemente no mercado interno, entretanto, manteve algumas transações em
moeda estrangeira, não relevantes. Para fins de evitar perdas, a Administração mantém um rigoroso contro-
le sobre a concessão de limites de créditos a seus clientes. Em 2017 a provisão para devedores duvidosos
com clientes foi de 3% do total a receber no exercício findo em 31 de dezembro de 2017. 20. Seguros: A
Companhia e suas controladas mantém cobertura de seguros por montantes considerados suficientes pela
Administração para fazer face aos riscos envolvidos, considerando a natureza de sua atividade, os riscos
envolvidos em suas operações bem como a orientação de seus consultores de seguros.

Leonardo Ceragioli - Administrador

João Ronco Junior  - Administrador

Ulisses da Silva Pedretti - CRC-SP 1-SP289611/O-6

Dez Asas Participações S.A.
CNPJ N° 17.456.871/0001-17 - NIRE 35.3.0044785.9

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2018.
Data, Hora e Local: 26 de abril de 2017, às 12:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, 
Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Acionistas representando mais da metade do capital social, conforme assinaturas 
apostas em livro próprio. Convocação: Legalmente instalada a Assembleia Geral Ordinária, observadas as formalidades de 
convocação, conforme editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e jornal Empresas e Negócios, nos dias 17, 18 
e 19 de Abril de 2018. Composição da Mesa: Presidente: Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; Secretário: Marcos 
Mellão Alves de Lima. Ordem do Dia: (1) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre 
as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, publicadas
na forma da lei; (2) destinação do resultado do exercício. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos
Presentes: 1. aprovados, sem emendas ou ressalvas, com a abstenção dos legalmente impedidos, o relatório e as contas dos
administradores, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. 2. tendo 
em vista o resultado do exercício, restou prejudicada a matéria relativa ao item “(2)” da ordem do dia; Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura
da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 26 de abril 
de 2018. Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins - Presidente da Mesa; Marcos Mellão Alves de Lima - Secretário. 
Acionistas: E. Mellão Participações Ltda. - p.p. Heloisa Pimenta de Arruda Camargo; Gabriela Mellão Alves de Lima;
R. Mellão Participações Ltda. - p.p. Gabriela Mellão Alves de Lima - Frederico Mellão Alves de Lima; ME. Mellão 
Participações Ltda.; Marcos Mellão Alves de Lima; Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; André Petrich
Mellão; Renata de Tomasi Mellão - p.p. Andre Petrich Mellão. Registrada na JUCESP sob n° 284.405/18-8 em 18.06.18.

BRASILMETAL S/A
NIRE Nº 35300213556
Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGE, a se realizar no dia 13.07.2018, 
às 10h30 na Avenida Casper Líbero, nº 58, sala 1000 – São Paulo – SP, a fim de delibe-
rar sobre a seguinte ordem do dia: a) Adaptação à Lei nº 6.404/76 e Reforma do Estatu-
to social; b) Eleição da Nova Diretoria c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo,
02/07/2018. José Luiz Alves – Acionista.                                                     (05, 06 e 07/07/2018)

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

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
a ser Realizada em 13 de Julho de 2018, às 11 Horas

Ficam convocados os senhores acionistas do BANCO BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em AGE da Compa-
nhia, a ser realizada às 11 horas do dia 13/07/2018, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/SP, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar-parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) retifi cação do item 5.1.5 da ata de AGOE da Companhia realizada em 30/04/2018 (“AGOE de 30.04.2018”), 
referente à reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para que dele conste de maneira ex-
pressa o prazo de mandato dos seus membros; (ii) retifi cação do item 5.1.5.1 da ata de AGOE de 30.04.2018, para que 
dele conste expressamente que os membros do Conselho de Administração da Companhia reeleitos na AGOE de 30.04.2018 
tomarão posse de seus respectivos cargos após a aprovação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil; (iii) retifi cação 
do item 5.1.4 da ata de AGOE de 30.04.2018 para dele constar que o saldo de juros sobre capital próprio provisionado 
em favor dos acionistas e não pagos em razão da ausência de manifestação de referidos acionistas no prazo legal foi ori-
ginado em razão de pagamentos de juros sobre capital próprio aprovados entre os anos de 2008 e 2014; (iv) ratifi cação 
da deliberação a respeito da reversão da provisão de juros sobre capital próprio, tendo em vista que referida matéria não 
havia constado do edital de convocação e da ordem do dia de referida AGOE de 30.04.2018; e (v) ratifi cação de todas as 
demais deliberações tomadas na AGOE de 30.04.2018. Os acionistas poderão participar da AGE, ora convocada, por si, 
seus representantes legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 3/07/2018.

BANCO BMG S.A. - Presidente do Conselho de Administração

BANCO

RCB Mellão Participações S.A.
CNPJ N° 09.516.458/0001-72 - NIRE 35.3.0035950.0

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2018
Data, Hora e Local: 26 de abril de 2018, às 11:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, 15° andar, conjunto 
153, Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Acionistas representando a maioria do capital social, conforme assinaturas
apostas em livro próprio. Convocação: Legalmente instalada a Assembleia Geral Ordinária, observadas as formalidades de 
convocação, conforme editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e jornal Empresas e Negócios, nos dias 28, 29 
e 30 de março de 2018. Composição da Mesa: Presidente: André Petrich Mellão; Secretário: Marcos Mellão Alves de
Lima. Ordem do Dia: (a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações
financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, publicadas na forma da lei; (b) 
destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; e (c) fixação da verba global destinada à remuneração anual dos 
administradores. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes: (a) aprovadas, sem emendas ou 
ressalvas, com a abstenção dos legalmente impedidos, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, bem como as
demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) aprovada a proposta de destinação
do resultado do exercício, no montante de R$ 16.517.184,55 (dezesseis milhões, quinhentos e dezessete mil, cento e oitenta
e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), da seguinte forma: a) R$ 825.859,23 (oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos 
e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos) destinados à reserva legal; b) R$ 2.477.577,68 (dois milhões, quatrocentos
e setenta e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) destinados ao fundo de reserva a que 
se refere a alínea “c” do artigo 19 do Estatuto Social; c) R$ 7.155.006,16 (sete milhões, cento e cinquenta e cinco mil e seis
reais e dezesseis centavos) destinados à reserva especial; e d) R$ 6.058.741,48 (seis milhões, cinquenta e oito mil, setecentos 
e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) destinados para pagamento de dividendos aos acionistas, a ser efetuado ao 
longo do exercício, até 31 de dezembro de 2018, à medida em que houver disponibilidade de caixa, a critério da Diretoria; e 
(c) a fixação de remuneração anual global dos administradores será objeto de oportuna deliberação. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião pelo tempo necessário à 
lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 26 
de abril de 2018. André Petrich Mellão - Presidente da Mesa; Marcos Mellão Alves de Lima - Secretário. Acionistas: 
E. Mellão Participações Ltda. - p.p. Heloisa Pimenta de Arruda Camargo; R. Mellão Participações Ltda - p.p. Gabriela 
Mellão Alves de Lima; ME. Mellão Participações Ltda. Marcos Mellão Alves de Lima. Gabriela Mellão Alves 
de Lima; Frederico Mellão Alves de Lima; Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; André Petrich Mellão; 
Renata de Tomassi Mellão - p.p. André Petrich Mellão. Registrada na JUCESP sob n° 284.409/18-2 em 18.06.18.

SPM Participações S.A.
CNPJ N° 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749-1

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2018
Data, Hora e Local: 26 de abril de 2018, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, 15° andar, conjunto 153,
Jardim Paulistano, nesta Capital. Presença: Acionistas representando a maioria do capital social conforme assinaturas apostas
em livro próprio. Convocação: Legalmente instalada a Assembleia Geral Ordinária, observadas as formalidades de convocação,
conforme editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e jornal Empresas e Negócios, nos dias 28, 29 e 30 de março 
de 2018. Composição da Mesa: Presidente: André Petrich Mellão; Secretário: Frederico Mellão Alves de Lima. Ordem 
do Dia: (1) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da
Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, publicadas na forma da lei; (2) destinação do 
resultado do exercício; e (3) fixação da verba global destinada à remuneração anual dos administradores. Deliberações Tomadas 
por Unanimidade de Votos dos Presentes: 1) aprovados, sem emendas ou ressalvas, com a abstenção dos legalmente 
impedidos, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2017; 2) aprovada, sem emendas ou ressalvas, a proposta de destinação do lucro líquido do
período findo em 31 de dezembro de 2017, no montante de R$ 3.121.088,50 (três milhões, cento e vinte e um mil, oitenta e oito reais
e cinquenta centavos), da seguinte forma: a) R$ 156.054,43 (cento e cinquenta e seis mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e três 
centavos), destinados à reserva legal; b) R$ 468.163,28 (quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e sessenta e três reais e vinte e oito 
centavos), destinados ao fundo de reserva a que se refere a alínea “c” do artigo 19 do Estatuto Social; c) R$ 1.755.612,27 (um milhão, 
setecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e vinte e sete centavos) destinados à reserva especial; e d) R$ 741.258,52 
(setecentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) destinados ao pagamento de 
dividendos aos acionistas, a ser efetuado ao longo do exercício, até 31 de dezembro de 2018, à medida em que houver disponibilidade
de caixa, a critério da Diretoria; 3) a fixação de remuneração anual global dos administradores será objeto de oportuna deliberação.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se a reunião 
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os acionistas 
presentes. São Paulo, 26 de abril de 2018. André Petrich Mellão - Presidente da Mesa; Frederico Mellão Alves de Lima -
Secretário. Acionistas: E. Mellão Participações Ltda. - p.p. Heloisa Pimenta de Arruda Camargo; R. Mellão Participações 
Ltda. - p.p. Gabriela Mellão Alves de Lima; ME. Mellão Participações Ltda; Marcos Mellão Alves de Lima. Gabriela 
Mellão Alves de Lima; Frederico Mellão Alves de Lima; Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins; André Petrich
Mellão; Renata de Tomasi Mellão - p.p. André Petrich Mellão. Registrada na JUCESP sob n° 284.398/18-4 em 18.06.18.

Balanços Patrimoniais no Periodo de 31/12/2017 e 31/12/2016 - (Valores em R$ mil)
                              Controladora

Ativo               2017               2016
Circulante 97.951,16 121.605,64
Disponivel 97.709,10 121.605,64
Outros Créditos 242,06 -
Não Circulante 20.991.542,00 20.963.192,00
Investimentos 20.991.542,00 20.963.192,00
Total do Ativo 21.089.493,16 21.084.797,64

                            Controladora
Passivo               2017              2016
Circulante 5.113,93 5.000,00
Obrigações Fiscais 113,93 -
Outras Contas a Pagar 5.000,00 5.000,00
Não Circulante - -
Patrimônio Líquido 21.084.379,23 21.079.797,64
Capital Social 21.813.276,00 21.813.276,00
Reservas Estatutárias (728.896,77) (733.478,36)
Total do Passivo 21.089.493,16 21.084.797,64

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Nota 01 - Contexto Operacional: A Sociedade tem como principal objetivo
participação em outras sociedades empresariais. As demonstrações contá-
beis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, que regula os procedi-
mentos contábeis para Pequenas e Médias Empresas, juntamente com a
NBC-T 19.41- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (PMEs),
aprovada pela Resolução nº 1.255/09, do Conselho Federal de Contabilidade
- CFC, em consonância com as Normas Internacionais de Contabilidade
(International Financial Reporting Standard - IFRS) emitidas pelo Accounting

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Reserva

      Realizado     Estatutária               Total
Saldo em 31/12/2015 21.663.276,00 (521.386,82) 21.141.889,18
Aumento de Capital 150.000,00 - 150.000,00
Prejuízo do Exercicio/2016 - (212.091,54) (212.091,54)
Saldo em 31/12/2016 21.813.276,00 (733.478,36) 21.079.797,64
Lucro do Exercicio/2017 - 4.581,59 4.581,59
Saldo em 31/12/2017 21.813.276,00 (728.896,77) 21.084.379,23

 EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ: 06.225.026/0001-14

Relatório da Diretoria
Prezados Acionistas: Cumprindo dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas de
notas explicativas. Aproveitamos para agradecer a colaboração recebida de nossos funcionários, clientes e fornecedores. Taboão da Serra, 30 de Maio de 2018.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
          2017           2016

A) Resultado do Exercício 4.581,59 (212.091,54)
Equivalência Patrimonial (28.350,00) -
Aumento do Capital Social - 150.000,00

(23.768,41) (62.091,54)
B) Aumento/ Redução nos Ativos Circulantes
Outros Créditos (242,06) -

(242,06) -
C) Aumento/ Redução no
  Ativo não Circulante Realizável Longo Prazo
D) Aumento/Redução nos Passivos Circulantes
Obrigações Fiscais 113,93 -
Outras Contas a Pagar - (14.842,76)

113,93 (14.842,76)
E) Aumento/ Redução no Exigivel a Longo Prazo - -
Caixa Líquido Provenientes
  das Atividades Operacionais (23.896,54) (76.934,30)
II - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisições do Imobilizado - 198.459,00
Caixa Líquido Provenientes
  das Atividades Investimentos - 198.459,00
III - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Caixa Líquido Provenientes
  das Atividades Financiamento - -
Aumento/Redução Líquido de Caixa
  e Equivalentes de Caixa (23.896,54) 121.524,70
Demonstração do Caixa e Equivalência de Caixa
Caixa e Equivalente de Caixa do Exercício (121.605,64) (80,94)
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Exercicio 97.709,10 121.605,64

(23.896,54) 121.524,70

Demonstrações de Resultados
                            Controladora
              2017              2016

Despesas Administrativas e Gerais (23.919,83) (13.523,64)
Outras Receitas Operacionais 151,42 -
Equivalência Patrimonial 28.350,00 (198.459,00)
Lucro Antes do Resultado Financeiro 4.581,59 (211.982,64)
Despesas Financeiras - (108,90)
Lucro Antes da Tributação 4.581,59 (212.091,54)
Lucro Líquido Após Tribuitação 4.581,59 (212.091,54)
Lucro Líquido do Exercicio 4.581,59 (212.091,54)

A Diretoria         Shozo Sato - Contador - CRC/SP 1SP051081/O-5

Standard Board - IASB. Nota 02 - Sumário das Principais Práticas Contá-
beis: (a) Resultado: A apuração do resultado foi realizado pelo regime com-
petência . (b) Investimentos: Foram reconhecidos pelo custo e atualizados
pelo método de equivalência patrimonial.
Empresa Naudiluz S/A               2017               2016
Participação 100%
Saldo Anterior 20.963.192,00 21.161.651,00
Equivalência Patrimonial 28.350,00 (198.459,00)
Saldo Final 20.991.542,00 20.963.192,00
c) Capital Social, encontra-se totalmente integralizado é representado por
10.906.638 ações ordinárias e 10.906.638 ações preferenciais, nominativas
sem valor nominal.

INPLAFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E FERRAMENTAS LTDA, torna
público que requereu à SVMA - Secretaria Municipal do Verde e  Meio Ambiente a reno-
vação  da Licença Ambiental de Operação, para fabricação de embalagens de material
plásticos, localizada a Rua Amambaí, 747, Vila Maria, S. Paulo.

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste 

jornal, consulte 
sua agência de 

confi ança,
ou ligue para

3043-4171
3106-4171

netjen@netjen.com.br

COLUMBIA S.A.
CNPJ: 01.544.197/0001-92 NIRE: 35.300.363.116

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2017 E 2016
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

(Em milhares de Reais)

DIRETORIA

CONTADOR

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Em milhares de Reais)

(Em milhares de Reais)

31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Ativo Controladora Consolidado
Circulante 2017 2016 2017 2016
Caixa e equivalentes de caixa 83 595 1.082 4.731
Contas a receber de clientes 4.141 4.969 19.484 4.391
Adiantamentos a terceiros 256 468 653 468
Impostos a recuperar 155 251 229 305
Almoxarifado - - 35 -
Despesas pagas antecipadamente 161 63 179 63
Créditos a receber 171 79 1.165 79
Dividendos a receber - 3.209 - 3.209
Ativos mantidos para venda - 3.398 - 341.279
Total do ativo circulante 4.967 13.032 22.827 354.525
Ativo não circulante

- - 1.501 -
- - 2.336 -

Créditos a receber 291 24.201 2.035 23.443
Depósitos judiciais 10 72 223 195
Despesas pagas antecipadamente 3 1 3 1
Realizável a longo prazo 304 24.274 6.098 23.639
Investimentos 17.854 6.397 - 6.272
Imobilizado 10.497 13.218 45.354 13.461
Intangível 1.660 2.486 12.967 2.486

Total do ativo não circulante 30.315 46.375 64.419 45.858

Total do ativo 35.282 59.407 87.246 400.383

Passivo Controladora Consolidado
Circulante 2017 2016 2017 2016
Fornecedores e outras contas a pagar  3.107  3.388  6.445  1.967 

 4.824  16.013  24.905  16.013 
Debêntures  -  -  2.509  - 
Salários e encargos sociais  1.684  1.901  3.149  1.924 
Impostos a recolher  1.291  1.263  2.151  1.272 
Demurrage a pagar  -  -  429  - 
Adiantamento de clientes  382  2.459  512  2.718 
Passivos mantidos para venda  -  9.949  -  352.515 
Total do passivo circulante  11.288  34.973  40.100  376.409 
Passivo não circulante
Fornec. e outras contas a pagar  7.819  2.424  297  2.424 

 47  837  8.271  837 
Empréstimos de partes relacionadas  9.701  -  14.761  - 
Debêntures  -  -  16.042  - 
Impostos a recolher  1.692  2.184  1.733  2.184 
Prov. para perdas em processos judiciais  58  101  370  453 
Provisão para perdas com investimentos  -  -  995  - 
Total do passivo não circulante  19.317  5.546  42.469  5.898 
Patrimônio líquido
Capital social  211.938  196.810  211.938  196.810 
Adiant. para futuro aumento de capital  -  6.531  -  6.531 
Ajustes de avaliação patrimonial  -  (249)  -  (249)
Ágio em transações de capital  (709) (27.477)  (709) (27.477)
Prejuízos acumulados (206.552) (156.727) (206.552) (156.727)
Patrimônio líquido atribuído aos 
controladores  4.677  18.888  4.677 18.888 
Participação de não controladores  -  -  -  (812)
Total do patrimônio líquido  4.677  18.888  4.677  18.076 
Total do passivo e patrim. líquido  35.282  59.407  87.246  400.383 

Controladora Consolidado
Operações continuadas 2017 2016 2017 2016
Receita operacional líquida 45.415 44.031 100.424 40.360
Custo dos serviços prestados (41.800) (43.003) (85.070) (43.003)
Lucro (prejuízo) bruto 3.615 1.028 15.354 (2.643)
Despesas gerais e administrativas (13.837) (12.641) (26.992) (12.641)
Despesas comerciais (782) (660) (2.529) (660)
Outras receitas (despesas), líquidas 10 (135) 2.179 (135)

(10.994) (12.408) (11.988) (16.079)
587 4.232 595 4.232

(2.641) (12.069) (10.447) (12.069)
(2.054) (7.837) (9.852) (7.837)

Resultado de equivalência patrimonial (5.232) (866) (429) (852)
Resultado antes dos impostos (18.280) (21.111) (22.269) (24.768)
Imposto de renda e contribuição social - 2.247 154 2.247
Prejuízo do exercício das operações continuadas (18.280) (18.864) (22.115) (22.521)
Prejuízo das operações descontinuadas (31.545) (5.773) (31.545) (2.357)
Prejuízo do exercício (49.825) (24.637) (53.660) (24.878)
Resultado atribuído aos: 
Acionistas controladores (49.825) (24.637)
Acionistas não controladores (3.835) (241)
Prejuízo do exercício (53.660) (24.878)
Resultado por ação 

Result. por ação - básico e diluído (em R$) (0,0099) (0,0049) (0,0106) (0,0050)

Atribuível aos acionistas controladores

Capital 
social

Adiantamento para 
futuro aum. de 

capital

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Ágio em 
transações 

de capital
Prejuízos 

acumulados Total

Participação 
de não 

controladores

Total do 
patrimônio 

líquido
Saldo em 1o de janeiro de 2016  147.408  1.621  127  (27.477)  (132.090)  (10.411)  (717)  (11.128)
Resultados abrangentes do exercício
Prejuízo do exercício  -  -  -  -  (24.637)  (24.637)  (241)  (24.878)
Ajuste de conversão de investida no exterior  -  -  (376)  -  -  (376)  -  (376)
Transações com acionistas
Adiantamentos para futuro aumento de capital  -  4.910  -  -  -  4.910  -  4.910 
Integralização de capital social  3.364  -  -  -  -  3.364  -  3.364 
Aumento de capital social  46.038  -  -  -  -  46.038  -  46.038 
Aumento de participação em controlada  -  -  -  -  -  -  146  146 
Saldo em 31 de dezembro de 2016  196.810  6.531  (249)  (27.477)  (156.727)  18.888  (812)  18.076 
Resultados abrangentes do exercício
Prejuízo do exercício  -  -  -  -  (49.825)  (49.825)  (3.835)  (53.660)
Ajuste de conversão de investida no exterior  -  -  249  -  -  249  -  249 
Outros resultados abrangentes  -  -  -  27.477  -  27.477  4.647  32.124 
Transações com acionistas
Adiantamentos para futuro aumento de capital  -  8.597  -  -  -  8.597  -  8.597 
Ágio na aquisição de controlada sem mudança no controle  -  -  -  (709)  -  (709)  -  (709)
Integralização de capital social  15.128  (15.128)  -  -  -  -  -  - 
Saldo em 31 de dezembro de 2017  211.938  -  -  (709)  (206.552)  4.677  -  4.677 

Fluxo de caixa das atividades operacionais Controladora Consolidado
2017 2016 2017 2016

Prejuízo do exercício (49.825) (24.637) (53.660) (24.878)
Ajustes para:
Juros e variações cambiais, líquidas 962 7.735 8.511 25.515
(Reversão) provisão para perdas
   em processos judiciais (43) 101 (1.113) (2.236)
Provisão para redução ao valor 
  recuperável do contas a receber (39) (723) 751 3.424
Resultado na alienação de ativo 
  imobilizado e intangível 144 140 4.665 432
Depreciação e amortização 3.849 3.610 7.373 5.463
Perda na alienação de investimentos 31.545 5.773 31.545 (16.530)
Resultado de equivalência patrimonial 5.232 866 429 852
Imposto de renda e contribuição social - (2.247) (154) (5.541)

(8.175) (9.382) (1.653) (13.499)
Variações em:
Contas a receber de clientes 867 2.463 4.560 18.649
Almoxarifado - - 36 (11.673)
Tributos a recuperar 95 418 165 (3.837)
Adiantamentos diversos e despesas 
antecipadas 112 1.114 196 (6.906)
Depósitos judiciais 62 - 1.087 604
Ativo biológico - - - 1.842
Outras contas a receber 888 472 2.551 367
Fornecedores e outras contas a pagar (646) (3.339) (3.587) 39.918
Obrigações sociais e trabalhistas (217) (1.077) (885) (960)
Tributos a recolher (25) (45) (300) 990
Demurrage a pagar - - (447) -
Parcelamentos de tributos (439) - (456) -
Adiantamento de clientes (2.077) 2.458 (2.172) 2.775
Pagamentos de processos judiciais - - (272) 1.718
Caixa líq. (usado nas) proveniente das 
atividades operacionais (9.555) (6.918) (1.177) 29.988
Juros pagos (7.055) (4.891) (13.697) (24.639)
Fluxo de caixa líquido (usado nas)
  proveniente das atividades operacionais (16.610) (11.809) (14.874) 5.349
Fluxo de caixa das atividades de investimento

- - 245 -
Dividendos recebidos 3.209 - 2.783 -
Adições a investimentos (7.643) - (7.786) -
Adições a investimentos -  operações 
descontinuadas (68.468) - (68.468) (1.607)
Empréstréstimo a receber de terceiros - 
concedidos - (46.626) - -
Empréstimos a receber de partes 
  relacionadas - concedidos - 31.998 - (14.531)
Empréstimos a receber de partes 
  relacionadas - recebidos 52.892 - 54.794 13.204
Juros recebidos de empréstimos
  com partes relacionadas 29.540 - 30.373 (1.136)
Adiant. para futuro aumento de capital - - (1.211) -
Aum. de capital em empresa ligada (16.309) (7.348) (13.465) (7.348)
Aum. de capital -  oper. descont. (17.077) - (17.077) -
Compra de ações de empresas ligadas 5.159 - 5.159 -
Aquisição de ativo imobilizado (439) (872) (1.445) 589
Aquisição de ativo intangível (7) (1.455) (141) (1.653)
Caixa líquido usado nas atividades 
  de investimento (19.143) (24.303) (16.240) (12.482)

Recursos provenientes de novos 
- 3.036 8.469 240.382

(2.629) (16.478) (17.706) (339.132)
Custos de transação relacionados

- - (88) -

relacionadas 12.204 7.800 16.306 51.789
Pagamentos de empréstimos e 

(6.677) (8.712) (6.677) (11.714)
Pagamento de dividendos - - (826) (137)
Aumento de capital 8.597 49.402 8.597 49.402
Emprést. a pagar a partes relacionadas, líquidas 23.746 - 19.389 -
Caixa líq. proveniente das (usado nas)

35.241 35.048 27.465 (9.410)
Redução líq. no caixa e equival. de caixa (512) (1.064) (3.649) (16.543)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 595 1.659 4.731 21.274
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dez. 83 595 1.082 4.731

Antonio Vidal Esteve – Diretor Presidente
Alexandre Roger Favre – Diretor Administrativo Financeiro 

Alessandra Christine dos Anjos Medrado 
CRC/BA 023302/O-0

As Notas Explicativas elaboradas pela Administração, encontram-se à 
disposição na Sede da Companhia."

"As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 
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MAM IND., COM., IMP. E EXP. DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.  Torna Público que
solicitou junto a Secretaria de Gestão Ambiental a Licença Prévia, de Instalação e de
Operação p/ Fabricação de máquinas,  equiptos, peças e acessórios para uso industrial,
localizada à Rua André Rosa Coppini, nº 134 - Vl. Armando Bondioli  - SBCampo - SP -
CEP: 09895-310.

LIGHTPRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA. Torna Público que solicitou
junto à Secretaria de Gestão Ambiental a Renovação da Licença de Operação  p/
Fabricação de Etiquetas e Rótulos Adesivos, na Rua Tietê, nº 49 / 65 - Vila Vivaldi -
SBCampo - CEP:  09615-000 - SP.

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004995-42.2015. 
8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BASIC 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.124.945/0001-41, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum - Adjudicação Compulsória por parte de Eulalio Toledo de Oliveira, visando a sentença 
declaratória de domínio sobre o imóvel situado à Rua Ibiapaba, nº 81, apto. 35, Vila Sonia, São Paulo, 
de matrícula nº 158.221 do 18º Cartório de Registro de Imóveis da Capital, alegando compra e venda. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados pelo autor. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de junho de 2018. 

S.A. Agro Industrial Eldorado
CNPJ nº 61.288.874/0001-80 - NIRE nº 35.300.035.178

EXTRATO DA ATA DA AGO DE 25/04/2018
Aos 25/04/2018, às 9:00 h, na sede social, reuniram-se os acionistas da S.A. AGRO INDUSTRIAL ELDORADO, com a 
presença de 99,8064% do capital social. Assumiu a presidência da Assembleia o Dr. Joaquim Asér de Souza Campos, que 
convidou a mim Gilberto Flávio Souza Sulzbacher, para secretário. AGO: a) O Relatório da Diretoria, o Balanço Geral e 
as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/17, devidamente publicados nos jornais
DOESP e Empresas e Negócios nas edições do dia 12 de abril do ano em curso, consignando-se a inexistência de parecer
do Conselho Fiscal uma vez que o mencionado órgão estatutário deixou de ser instalado no ano  ndo por falta de pedido 
de acionistas interessados. Concluída a discussão, os citados documentos foram submetidos a votos, um a um, sendo 
aprovados por maioria absoluta dos votos, com acionistas representando 99,9926% das ações com direito a voto, com 
abstenção dos legalmente impedidos; b) Nos termos da ordem do dia, declarou o Presidente ser da competência da 
Assembleia  xar a remuneração dos membros da diretoria. Foi colocada em discussão a remuneração global e colegiada
da Diretoria, para o período de 01/04/2018 a 31/3/19 em até R$ 1.430.000,00, com reajustes no curso do ano, nos mesmos 
níveis dos reajustes salariais dos empregados da Companhia,  cando a cargo desta  xar os honorários de cada um dos 
Diretores em exercício. A proposta foi aprovada por maioria absoluta dos votos, com acionistas representando 99,8064% das 
ações com direito a voto, com abstenção dos legalmente impedidos; c) A retenção do lucro conforme artigo 202, parágrafo 3º 
da Lei 6.404/76, após discussão, foi aprovada por maioria absoluta dos votos, com acionistas representando 99,8064% das 
ações com direito a voto com abstenção dos legalmente impedidos. Nada mais, lavrada a ata, que foi lida e aprovada. SP, 
25/4/2018. Acionistas: Ciro Monico Alexandre Aliperti, Siderúrgica J. L. Aliperti S.A. JUCESP nº 227.835/18-9 em 17/5/18. 
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária-Geral.

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em Reais)
Ativo             2017             2016
Ativo Circulante   33.446.713   41.765.559
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 3) 5.835.675 5.331.647
Contas a Receber (Nota 4) 7.799.676 8.264.622
Estoques (Nota 5) 14.060.368 18.212.971
Impostos a Recuperar (Nota 6) 4.226.104 8.818.370
Adiantamentos a Fornecedores 722.603 585.606
Outros créditos (Nota 7) 802.287 552.343
Ativo não Circulante   61.055.499   61.423.230
Partes relacionadas - 6.417
Outros Créditos 187.824 810.206
Investimentos 2.232 -
Imobilizado Líquido (Nota 8) 14.689.067 18.827.765
Intangível (Nota 8)   46.176.376   41.778.842

Total do Ativo 94.502.212 103.188.789

Passivo e Patrimônio Líquido             2017             2016
Passivo Circulante   14.776.378   20.889.400
Fornecedores 2.939.316 3.215.039
Empréstimos e Financiamentos (Nota 9) 5.922.434 6.557.749
Obrigações Sociais e Trabalhistas 708.299 698.245
Obrigações Tributárias (Nota 10) 1.283.197 876.787
Provisão de férias e encargos sociais 1.897.443 1.828.300
Adiantamentos de Clientes (Nota 11) 1.975.875 7.489.221
Outras Obrigações 49.814 224.059
Passivo não Circulante   37.652.458   41.357.908
Fornecedores 2.005.245 -
Empréstimos e Financiamentos (Nota 9) 6.320.903 12.239.564
Partes Relacionadas (Nota 12) 10.796.873 10.866.208
Obrigações Tributárias (Nota 10) 114.001 -
Provisão para Perdas em Investimentos(Nota 13) 3.154.315 2.403.140
Impostos Diferidos (Nota 18) 15.261.121 15.848.996
Patrimônio Líquido   42.073.376   40.941.481
Capital Social (Nota 15) 3.032.000 3.032.000
Reserva de Lucros (Nota 15) 10.155.422 8.075.206
Ajuste de Avaliação Patrimonial(Nota2.2.11 e 8)   28.885.954   29.834.275
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 94.502.212 103.188.789

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em Reais)

            2017             2016
Receita de venda de mercadorias
  e serviços prestados 103.401.520 99.987.970
Impostos incidentes e devolução de vendas  (13.442.039)  (15.316.183)
Receita líquida de vendas 89.959.481 84.671.787
Custo dos Produtos Vendidos e Serviços prestados  (59.057.975)  (58.600.059)
Lucro Bruto   30.901.506   26.071.728
Receitas (Despesas) Operacionais:
Despesas Administrativas (Nota 16) (21.657.598) (21.410.839)
Despesas Comerciais (155.241) (176.406)
Despesas Tributárias (847.862) (174.744)
Provisão para perdas em investimento (Nota 13) (751.176) (385.020)
Resultado de equivalência patrimonial (2.868) -
Outras Despesas Operacionais       (818.022)        857.936

 (24.232.767)  (21.289.073)
Lucro operacional antes do resultado financeiro      6.668.739      4.782.655
Resultado financeiro (Nota 17)
Receitas Financeiras 1.082.373 1.653.672
Despesas Financeiras   (5.114.080)   (4.371.214)

  (4.031.707)   (2.717.542)
Lucro do exercício antes dos impostos 2.637.032 2.065.113
IRPJ e CSLL - corrente (Nota 18) (2.093.013) (1.279.730)
IRPJ e CSLL - diferido (Nota 18)        410.415        408.856
Lucro Líquido do Exercício 954.434 1.194.239
Lucro líquido por ação 0,31 0,39

PRODAPRODAPRODAPRODAPRODATTTTTA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/AA MOBILITY BRASIL S/A
CNPJ: 05.535.694/0001-85

Demonstrações Financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em Reais)
                                                 Reserva de Lucros

Reserva de Reserva de Ajuste de Total do Demonstração
Capital Reserva Incentivos Retenção Lucros Avaliação Patrimônio do Resultado

     Social      Legal        Fiscais   de Lucros Acumulados Patrimonial       Líquido      Abrangente
Saldo em 31 de Dezembro de 2015 3.032.000 202.615 4.780.563 456.372 - 30.749.821 39.221.371 2.404.011
Baixas do Custo Atribuído - - - - 1.177 (1.177) - -
Realização do Custo Atribuído - - - - 1.385.408 (1.385.408) - -
Impostos Diferidos sobre
  Realização do Custo Atribuído - - - - (471.039) 471.039 - -
Ajuste de Exercícios Anteriores - - - - 525.871 - 525.871 525.871
Lucro do Exercício - - - - 1.194.239 - 1.194.239 1.194.239
Constituição da Reserva Legal - 59.712 - - (59.712) - - -
Constituição da Reserva de Incentivos Fiscais - - 1.134.527 - (1.134.527) - - -
Constituição de reserva de retenção de lucros               -              -                   -      1.441.417       (1.441.417)                     -                     -                          -
Saldo em 31 de Dezembro de 2016 3.032.000 262.327 5.915.090 1.897.789 - 29.834.275 40.941.481 4.124.121
(-) Baixas do Custo Atribuído - - - - 68.391 (68.391) - -
(-) Realização do Custo Atribuído - - - - 1.368.459 (1.368.459) - -
Impostos Diferidos sobre
  Realização do Custo Atribuído - - - - (488.528) 488.528 - -
Reversão do IRPJ e CSLL sobre custo atribuído - - - - 177.461 - 177.461 -
Lucro do Exercício - - - - 954.434 - 954.434 954.434
Constituição da Reserva Legal - 47.722 - - (47.722) - - -
Constituição da Reserva de Incentivos Fiscais - - 906.713 - (906.713) - - -
Constituição de reserva de retenção de lucros               -              -                   -      1.125.782       (1.125.782)                     -                     -                          -
Saldo em 31 de Dezembro de 2017 3.032.000 310.049 6.821.803 3.023.571 - 28.885.953 42.073.376 5.078.555

1. Contexto Operacional: A Companhia foi fundada no ano de 2003 e desde
sua fundação, vem operando no segmento de industrialização por conta pró-
pria ou de terceiros, no comércio, na importação e exportação, em vendas e
locação de equipamentos direcionados ao sistema de bilhetagem eletrônica,
no desenvolvimento de programas operacionais (software), no licenciamento
ou na cessão de direito de uso de software, na prestação de serviços de assis-
tência técnica e na instalação de equipamentos. A Companhia, desde sua fun-
dação, possui alta concentração das vendas direcionada para Empresas priva-
das, operadoras de transporte público de passageiros. 2. Apresentação das
Demonstrações Contábeis: 2.1. Base de Apresentação: As demonstra-
ções contábeis da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais es-
tão alinhadas com as práticas internacionais de relatório financeiro (IFRS), e
com observância às disposições contidas na legislação societária brasileira e
nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis, incluindo as notas ex-
plicativas, são de responsabilidade da administração da Companhia, cuja au-
torização para sua conclusão ocorreu em 28 de maio de 2018. 2.2. Principais
Práticas Contábeis Adotadas pela Companhia: São as seguintes as práti-
cas adotadas para elaboração destas demonstrações contábeis: 2.2.1. Estima-
tivas Contábeis: Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário
utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transa-
ções. Para efetuar estas estimativas, a Administração utilizou as melhores in-
formações disponíveis na data da preparação das demonstrações contábeis,
bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando
ainda pressupostos relativos a eventos futuros. As demonstrações contábeis
incluem, portanto, estimativas referentes principalmente à seleção da vida útil
do ativo imobilizado, provisões para redução ao valor recuperável de ativos,
provisões para contingências, provisão para créditos de liquidação duvidosa e
determinações de provisões para imposto de renda, entre outras. O resultado
das transações e informações quanto da efetiva realização podem divergir das
estimativas, por isso a Administração revisa periodicamente essas estimati-
vas. 2.2.2. Moeda funcional e de apresentação: A moeda funcional é a mo-
eda do ambiente econômico primário em que a Companhia mantém suas ope-
rações. Ao definir a moeda funcional a Administração considerou qual a moe-
da que influencia significativamente o preço de venda de seus produtos e ser-
viços, e a moeda na qual a maior parte do custo dos seus insumos de produ-
ção é pago ou incorrido. As demonstrações contábeis são apresentadas em
reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia. 2.2.3.
Conversão de saldos em moeda estrangeira: Quando aplicável as opera-
ções com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utili-
zando taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ativos e passi-
vos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos pelas ta-
xas de câmbio do final do exercício e reconhecidos na demonstração de resul-
tado. 2.2.4. Instrumentos financeiros: A Companhia classifica seus ativos
financeiros sob as seguintes categorias: Mantidos até o vencimento, disponí-
veis para venda e mensurados ao valor justo. A classificação depende da fina-
lidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. Instrumentos finan-
ceiros não derivativos incluem aplicações financeiras, contas a receber, em-
préstimos e financiamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas, to-
dos pertinentes às suas atividades econômicas. Esses instrumentos, por cau-
sa de sua natureza, condições e prazos, têm seus valores contábeis registra-
dos no balanço patrimonial próximos aos valores de mercado. A Companhia
não possuía nenhuma transação em aberto, em 31 de dezembro de 2017 e
2016, envolvendo instrumentos financeiros complexos (derivativos). 2.2.5. Re-
conhecimento da Receita: Produtos: As vendas de produtos são reconheci-
das no momento em que ocorre a entrega dos produtos ao cliente. A entrega
não ocorre até que os produtos tenham sido enviados para o local determinado
pelo cliente e o mesmo tenha aceitado os produtos de acordo com o contrato
de venda e disposições de aceitação tenham sidos acordadas, ou a empresa
tenha evidências objetivas de que todos os critérios para aceitação foram aten-
didos. Serviços Prestados: A empresa presta serviços de manutenção de equi-
pamentos. A receita deste serviço somente é reconhecida na medida em que
são executadas e os custos devidamente incorridos. 2.2.6. Receitas e despe-
sas financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente receitas de
juros sobre aplicações financeiras, variações cambiais positivas e ganhos
com instrumentos financeiros. As despesas financeiras abrangem basicamen-
te despesas com juros sobre empréstimos e demais passivos e variações
cambiais negativas. As receitas e despesas de juros são reconhecidas no re-
sultado, através do método dos juros efetivos. 2.2.7. Caixa e Equivalentes de
Caixa: Incluem caixa e equivalentes de caixa, depósitos bancários, aplicações
financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de
seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de
caixa são classificadas na categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio
do resultado”. 2.2.8. Contas a Receber: As contas a receber de clientes cor-
respondem a vendas de mercadorias ou prestação de serviços no decurso
normal das atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalen-
te a até um ano após a data do balanço, as contas a receber são classificadas
no ativo circulante. Caso contrario, são apresentadas no ativo não circulante.
Os valores a receber são registrados pelo valor justo e subsequentemente
ajustados por provisão para devedores duvidosos, quando necessária. 2.2.9.
Estoques: Os estoques são avaliados com base no menor valor entre o custo
histórico de aquisição e produção e o valor líquido realizável. O custo de aqui-
sição e produção é acrescido de gastos relativos a transportes e impostos não
recuperáveis. O valor líquido realizável é o preço estimado de venda no curso
normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para conclusão e despe-
sas de vendas diretamente relacionadas. 2.2.10. Impostos a Recuperar: São
originados mediante apropriação sobre a aquisição de insumos destinados a
produção, ou decorrentes de impostos de fonte, os quais serão compensados
ou recuperados com os impostos a recolher incidentes sobre transações do
exercício subsequente. 2.2.11. Imobilizado: O imobilizado está demonstrado
pelo custo histórico de aquisição e custo atribuído, com base no valor justo,
deduzido da depreciação acumulada. Os custos incluem gastos diretamente
atribuíveis à aquisição ou construção desses ativos. Os custos subsequentes à
aquisição dos ativos são incluídos no valor contábil dos ativos somente quando
é provável que benefícios econômicos futuros relacionados com o item agre-
garão valor para a Companhia e ainda se forem mensuráveis de maneira
confiável. Todos os outros custos, incluindo custos de reparos e manutenção,
são registrados no resultado do período em que são incorridos. As vidas úteis
estimadas, valores residuais e método de depreciação são revistos no final de
cada exercício, com o efeito de quaisquer alterações nas estimativas contabili-
zadas em uma base futura. Com base em laudo elaborado por empresa espe-
cializada, a administração optou por registrar em anos anteriores o custo atri-
buído aos bens do ativo imobilizado, principalmente pelo valor justo em conso-
nância com a Norma Brasileira de Contabilidade - ITG 10 Interpretação sobre
a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e à Propriedade para
Investimento (Nota 8). 2.2.12. Intangível: Ativos intangíveis adquiridos sepa-
radamente são mensurados ao custo no momento do seu reconhecimento ini-
cial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao
custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor recupe-
rável. Ativos intangíveis gerados internamente, excluindo custos de desenvol-
vimento, não são capitalizados, e o gasto é refletido na demonstração do re-
sultado no exercício em que for incorrido. 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. Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortiza-
dos, mas são testados anualmente em relação a perdas por redução ao valor
recuperável, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa. 2.2.13.
Redução ao valor recuperável de ativos: O imobilizado e outros ativos não
circulantes e os ativos intangíveis são revistos anualmente para se identificar
evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alte-
rações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil possa não ser recu-
perável. 2.2.14. Provisão para Contingência: As provisões para ações judi-
ciais são reconhecidas quando a Companhia têm uma obrigação presente ou
não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que
uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor
possa ser estimado com segurança. São atualizadas até as datas dos balan-
ços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas
e apoiadas na opinião dos advogados da Companhia. Os fundamentos e a na-
tureza das provisões para riscos cíveis e trabalhistas estão descritos na Nota

14. 2.2.15. Outros Ativos e Passivos (Circulantes e não circulantes): Um
ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus bene-
fícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo
ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no
balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou cons-
tituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico será requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incor-
ridos. 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 é provável de ocorrer nos próximos doze
meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 2.2.16. Im-
posto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: Imposto de
renda e contribuição social: A tributação sobre o lucro compreende o imposto
de renda e a contribuição social. O imposto de renda 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, enquanto que a contribuição
social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos
pelo regime de competência. Portanto as inclusões ao lucro contábil de despe-
sas, temporariamente 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 passíveis de
compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo
com a previsão de sua realização. 2.2.17. Lucro por ação do capital social:
Calculado com base no número médio ponderado de ações em circulação duran-
te o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa 31.12.2017 31.12.2016
Caixa 8.538 6.497
Bancos Contas Movimentos 1.592.771 433.199
Aplicações Financeiras   4.234.366   4.891.951
Total   5.835.675   5.331.647
Caixa e equivalentes de caixa correspondem a saldos em conta corrente e apli-
cações financeiras de curto prazo demonstrados ao custo histórico, incluindo
rentabilidade proporcional até a data do balanço. As aplicações financeiras são
remuneradas à taxa média do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), nego-
ciadas diretamente com a instituição financeira.
4. Contas a Receber 31.12.2017 31.12.2016
Clientes Nacionais 7.556.464 7.749.904
Clientes Estrangeiros 469.906 747.215
(-) Provisão para Devedores Duvidosos     (226.694)     (232.497)
Total   7.799.676   8.264.622
A Companhia adota uma política para constituição de provisão devedores duvido-
sos baseada em clientes que se encontram em recuperação judicial e nos casos
em que se esgotaram todos os esforços de cobrança administrativa. Para as de-
mais situações a Companhia entende que não há perdas significativas.
5. Estoques 31.12.2017 31.12.2016
Matéria Prima 14.057.264 14.653.100
Mercadorias de Revenda          3.104   3.559.871
Total 14.060.368 18.212.971

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

Fluxo de caixa das atividades operacionais             2017             2016
Lucro liquido do exercício 954.434 1.194.239
Ajustes dos itens que não afetam caixa
  nas atividades operacionais
Amortização 958.330 803.637
Depreciação 4.763.049 4.627.155
Provisão para perda em investimento 751.175 858.632
Venda de imobilizado 83.172 108.146
Ajuste de exercício anterior - 525.871
Reversão do IRPJ e CSLL sobre custo atribuido 177.461 -
(Aumento) Redução em ativos
Contas a receber 464.946 (1.144.804)
Estoques 4.152.603 (897.689)
Tributos a recuperar 4.592.266 (473.382)
Créditos diversos 372.438 1.512.064
Adiantamentos a fornecedores (136.997) 2.574.717
Outros débitos - Empresas coligadas 6.417 1.764
Aumento (Redução) em passivos
Fornecedores 1.729.522 (1.693.263)
Obrigações trabalhistas e tributárias 530.465 (446.302)
Impostos diferidos (587.875) (408.857)
Outros passivos (105.102) (123.872)
Adiantamento de clientes    (5.513.346)     5.058.551
Fluxo de caixa gerado pelas
  atividades operacionais   13.192.958   12.076.607
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (707.523) (1.099.075)
Acréscimo de intangível (5.355.864) (2.511.600)
Provisão para perdas de investimentos
Investimentos em outras companhias no exterior           (2.232)     1.360.585
Fluxo de caixa aplicado nas
  atividades de investimento    (6.065.619)    (2.250.090)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Liquidações de empréstimos (6.553.976) (6.526.591)
Contas a pagar para partes relacionadas         (69.335)    (2.467.809)
Fluxo de caixa aplicado nas
  atividades de financiamento    (6.623.311)    (8.994.400)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa        504.028        832.117
No início do exercício 5.331.647 4.499.530
No fim do exercício      5.835.675      5.331.647
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 504.028 832.117

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

6. Impostos a Recuperar 31.12.2017 31.12.2016
PIS a Recuperar 9.418 484.467
ICMS a Recuperar 34.549 47.799
IPI a Recuperar 596.019 2.496.708
COFINS a Recuperar 43.466 2.196.337
CSLL a Recuperar 23.641 668.686
Imposto Renda Retido na Fonte 645.665 1.132.823
Contribuição Social a Compensar 344.049 145.371
Imposto de Renda a Compensar      709.204      503.756

2.406.022 7.675.947
Impostos Federais a restituir (Per/Dcomp)   1.820.093   1.142.423

  4.226.104   8.818.370
Por intermédio da Per/Dcomp - Pedido de restituição, Ressarcimento ou Reem-
bolso foi registrado o pedido de restituição de impostos federais recolhidos a
maior em anos anteriores, para garantir a não prescrição de cinco anos. A admi-
nistração da Companhia está, ainda, aguardando a homologação desse pedido
por parte da Receita Federal do Brasil.
7. Outros Creditos 31.12.2017 31.12.2016
Créditos a Funcionários 598.743 468.902
Prêmios e Seguros a Apropriar 61.551 34.301
Outros      141.992        49.140
Total      802.287      552.343
8. Imobilizado e Intangível

                                            31.12.2017 31.12.2016
 Depre-
ciação/ Imobi- Imobi-

Vida útil    Amoti- lizado lizado
Descrição        anos        Custo          zação     Líquido     Líquido
Imóveis 20 6.353.591 (1.544.668) 4.808.923 5.109.472
Benfeitorias em
  Imóveis de Terceiros 10 88.392 (30.351) 58.041 66.880
Máquinas e
  Equipamentos 2 a 13 2.873.642 (1.609.432) 1.264.210 1.577.342
Móveis e Utensílios 10 881.459 (295.443) 586.016 573.843
Veículos 8 a 10 545.431 (266.193) 279.238 349.745
Equipamentos
  de Informática 1 a 11 3.957.842 (2.692.996) 1.264.846 2.251.819
Equipamentos em
  Poder Terceiros 5 21.723.385 (15.295.592)   6.427.793   8.898.664
Imobilizado  36.423.742 (21.734.675) 14.689.067 18.827.765
Intangível 1 a 6 49.614.326   (3.437.950) 46.176.376 41.778.842

                                            31.12.2016 31.12.2015
 Depre-
ciação/ Imobi- Imobi-

Vida útil    Amoti- lizado lizado
Descrição        anos        Custo          zação     Líquido     Líquido
Imóveis 20 6.346.815 (1.237.343) 5.109.472 5.410.021
Benfeitorias em
  Imóveis de Terceiros 10 88.392 (21.512) 66.880 75.719
Máquinas e
  Equipamentos 2 a 13 2.889.460 (1.312.118) 1.577.342 1.546.503
Móveis e Utensílios 10 794.846 (221.003) 573.843 575.475
Veículos 8 a 10 596.310 (246.565) 349.745 264.035
Equipamentos
  de Informática 1 a 11 4.352.467 (2.100.648) 2.251.819 2.346.545
Equipamentos em
  Poder Terceiros 5 21.128.287 (12.229.623)   8.898.664 12.245.693
Imobilizado  36.196.577 (17.368.812) 18.827.765 22.463.991
Intangível 1 a 6 44.195.063   (2.416.221) 41.778.842 40.070.879
Conforme previsto na Resolução CFC nº 1.177/09 que aprovou a NBC TG
27 e na Resolução CFC n°1.263/09 que aprovou a ITG 10 - Interpretação
sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, Ativo Intangível e à Proprie-
dade para Investimento, a Companhia com base em laudo preparados por
peritos externos contabilizou o custo atribuído dos seus principais ativos
operacionais e também determinou nova vida útil estimada desses mes-
mos bens, para fins do cálculo e registro de depreciação. No caso do Intan-
gível a Companhia optou por mensurar o valor justo com base em avalia-
ções realizadas por avaliadores independentes externos, utilizando como
técnica o cálculo do valor presente de fluxos de caixa futuros esperado
para estes ativos.

O valor correspondente a R$ 10.792.606 corresponde a dividendos provisionados
sobre lucros de anos anteriores ainda não distribuídos. Em 10/12/14 foi registrada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, deliberando sobre a aprovação do divi-
dendo e, também, decidindo que a distribuição levará em consideração a capaci-
dade de pagamento e a geração futura de fluxo de caixa, com a finalidade de pre-
servar as operações da Companhia.
13. Provisão para perdas em investimentos 31.12.2017 31.12.2016
APB Prodata Colômbia   3.154.315   2.403.140
Total   3.154.315   2.403.140
Controlada - APB Prodata Colômbia
Patrimônio Líquido negativo da Controlada (3.154.315) (2.403.140)
Percentual de Participação no Capital Social         100%         100%
Provisão para Perda no Investimento  (3.154.315)  (2.403.140)
Efeito no resultado do exercício    (751.176)    (385.020)
A Companhia detém 100% de participação no capital social da APB Prodata Co-
lômbia. Em atendimento à legislação local, a controlada foi obrigada a participar
de um consórcio para poder comercializar seus equipamentos, software de
bilhetagem eletrônica e na prestação de serviço de assistência técnica e nas ins-
talações de seus equipamentos. A Prodata participa com 5% nesse consórcio.
Em função de fatores políticos e econômicos a APB Protada Colômbia vem
auferindo sucessivos prejuízos e, como consequência, apurando patrimônio liqui-
do negativo no montante de R$ 3.154.315 em 31 de dezembro de 2017, integral-
mente provisionado na Companhia. 14. Provisão para Contingências: A Com-
panhia possui processos em andamento de natureza trabalhistas, surgidos no
curso normal dos seus negócios. As respectivas provisões para contingências
são constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos para
os processos cuja probabilidade de perda for considerada como provável. Com
base nas estimativas dos consultores jurídicos, foram registradas provisões para
os processos trabalhistas com perda provável, conforme segue:          Valor
Saldos em 31 de dezembro de 2015      606.000
Pagamentos no exercício de 2016 (581.750)
Provisões no exercício de 2016      598.344
Saldo em 31 de dezembro de 2016      622.594
Pagamentos no exercício de 2017 (654.594)
Provisões no exercício de 2017        32.000
Saldo em 31 de dezembro de 2017                  -
Sobre os processos em curso, cuja avaliação dos assessores jurídicos determi-
na como probabilidade de perda possível, portanto, não requerido registro de pro-
visão, são apresentados a seguir: 31.12.2017 31.12.2016
Trabalhista      133.538      216.598
Total      133.538      216.598
15. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social subscrito e total-
mente integralizado é de R$ 3.032.000, constituído por 3.032.000 cotas, com valor
nominal de R$ 1,00 cada. b) Reserva de Incentivos Fiscais: Em 2014 a Com-
panhia foi habilitada pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação para uso do
benefício fiscal de que trata a Lei nº 8.248 de 23 de outubro de 1991, obtendo
assim a redução de 80% do IPI e alíquota máxima de 12% do ICMS. Em função
desse benefício, a Companhia acumulou Reserva de Incentivos Fiscais no valor
de R$ 6.821.803 (R$ 5.915.090 em 2016). No exercício de 2017 foi contabilizado
R$ 906.713 (R$ 1.134.527 em 2016) relativas a receitas oriundas dos incentivos
fiscais em virtude da Lei retromencionada. c) Reseva legal: É constituída à ra-
zão de 5% do lucro liquido do exercício, que corresponde a R$ 47.722 (R$ 59.712
em 2016) nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital
social. d) Reserva de Retenção de lucros: Refere-se a destinação do saldo do
lucro liquido do exercício, após a constituição da reserva legal, para a realização
de investimentos e/ou expansão da Companhia.
16. Despesas administrativas           2017           2016
Salários e ordenados 2.436.362 2.515.249
Encargos sociais 800.152 833.617
Benefícios 778.329 931.389
Assessoria jurídica 1.143.935 1.737.671
Consultoria em informática 6.968.986 5.979.642
Depreciação e amortização 3.049.330 2.390.691
Serviços prestados por pessoa jurídica 1.161.311 1.822.525
Multas contratuais 30.000 1.590.303
Propaganda e marketing 788.312 686.870
Provisão de créditos tributários não recuperáveis 2.723.189 817.505
Outros   1.777.692   2.105.377
Total 21.657.598 21.410.839
O valor correspondente a provisão de créditos tributários, no valor de R$
2.723.189 foram registrados conforme orientação dos advogados tributários, em
virtude da possibilidade de não recuperar no prazo prescricional de cinco anos.
17. Resultado financeiro           2017           2016
Receitas financeiras:
Rendimentos de aplicações financeiras 241.039 369.840
Juros recebidos 198.035 337.128
Descontos obtidos 271.152 191.606
Variação cambial 205.642 627.845
Outras receitas financeiras      166.504      127.253

  1.082.373   1.653.672
Despesas financeiras: Despesas bancárias (357.416) (242.610)
Comissão de cartão de crédito (2.417.547) (1.408.762)
Juros sobre empréstimos (921.525) (1.321.417)
Juros e multas sobre atraso (245.217) (14.540)
IOF - Imposto sobre operações financeiras (15.167) (26.271)
Descontos concedidos (39.134) (350.248)
Variação Cambial  (1.118.074)  (1.007.366)

 (5.114.080)  (4.371.214)
18. Tributos sobre o Lucro           2017           2016
Passivo Não Circulante
Impostos Diferidos - Custo Atribuído 14.880.643 15.369.171
Impostos Diferidos - Vida útil      380.478      479.825
Passivo Não Circulante 15.261.121 15.848.996
Resultado
Despesas com IRPJ corrente 1.527.022 928.425
Despesas com CSLL corrente      565.991      351.305
Provisão IRPJ/CSSL Corrente   2.093.013   1.279.730
IRPJ diferido sobre a realização do custo atribuído (359.212) (300.629)
CSLL diferido sobre a
  realização do custo atribuído    (129.316)    (108.227)

   (488.528)      408.856
IRPJ E CSLL diferidos sobre reversão da vida útil        78.113                  -
Total Provisão IRPJ/CSSL Diferidos    (410.415)    (408.856)
19. Gestão de risco financeiro: Fatores de risco financeiro: As atividades da
Companhia a expõem aos seguintes riscos financeiros: risco de liquidez, risco
de crédito e risco de mercado. O programa de gestão de risco da Companhia se
concentra na volatilidade dos mercados financeiros de forma a minimizar poten-
ciais efeitos no seu desempenho. Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa
é realizada pelo departamento financeiro. Este departamento monitora as previ-
sões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ela
tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Também man-
tém espaço livre suficiente em suas linhas de crédito disponíveis, a fim de que
mantenha sob controle os limites ou cláusulas do empréstimo (quando aplicável)
em qualquer uma de suas linhas de crédito. De acordo com a previsão da admi-
nistração do fluxo de caixa, o excesso de caixa é transferido para aplicações fi-
nanceiras, que são realizadas com base nas taxas de remuneração efetivamente
negociadas, visto que a Companhia tem como objetivo manter os investimentos
até o momento do seu efetivo resgate. As aplicações refletem as condições usu-
ais de mercado nas datas dos balanços. Risco de Crédito: O risco de crédito de-
corre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos bancários e instituições finan-
ceiras, bem como de exposições de créditos a clientes, incluindo contas a rece-
ber em aberto. A empresa mantém seu caixa e equivalentes de caixa deposita-
dos em instituições financeiras de primeira linha, minimizando dessa forma, o
risco de crédito. Na política de vendas à empresa está intimamente associada ao
nível de risco de crédito a que está disposta no curso normal de seus negócios. A
carteira de cliente está concentrada em empresa de sólida atuação no segmento
de transporte público de passageiros, minimizando assim o risco de crédito. Ris-
co de Mercado: A Companhia atua fortemente no mercado interno, entretanto,
manteve algumas transações em moeda estrangeira, não relevante. Para fins de
evitar perdas, a Administração mantém um rigoroso controle sobre a concessão
de limites de creditos a seus clientes. Em 2017 a provisão para devedores duvi-
dosos alcançou 3% do total a receber nesse exercício. 20. Seguros: A Compa-
nhia mantém cobertura de seguros por montantes considerados suficientes pela
Administração para fazer face aos riscos envolvidos, considerando a natureza de
sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações bem como a orientação
de seus consultores de seguros.

Movimentação do Imobilizado e Intangível no exercício findo em 31/12/2017
a) Imobilizado: Transferência de
Descrição Saldo em estoque para Saldo em
Custo Aquisição 31/12/2016  Adições   Baixas     o imobilizado Transferência 31/12/2017
Benfeitorias em propriedades arrendadas 88.392 - - - - 88.392
Máquinas e equipamentos 1.158.224 2.798 - - - 1.161.022
Computadores e periféricos 2.221.858 105.777 (49.447) 516.038 (877.463) 1.916.764
Equipamentos de telefonia - - (3.726) - - (3.726)
Móveis e utensilios 380.141 105.082 (9.744) - - 475.479
Veículos 448.130 - (33.866) - - 414.264
Equipamentos em poder de terceiros 17.417.381 - (3.011) - 877.463 18.291.832
Imóveis      900.000               -              -                             -                        -     900.000

22.614.126    213.658    99.794                 516.038                        - 23.244.027
Custo Atribuído: Máquinas e equipamentos 1.676.628 - (13.066) - - 1.663.562
Computadores e periféricos 1.893.679 - (71.633) - - 1.822.046
Móveis e utensilios 406.870 - (8.188) - - 398.682
Veículos 43.160 - (17.654) - - 25.505
Equipamentos em poder de terceiros 2.724.378 - - - - 2.724.378
Imóveis   5.426.488               -              -                             -                        -   5.426.488

12.171.203               - (110.542)                             -                        - 12.060.661
Revisão da Vida Útil
Máquinas e equipamentos 54.609 - (1.895) - - 52.714
Ferramentas - - 69 - - 69
Computadores e periféricos 236.931 - (17.898) - - 219.033
Móveis e utensilios 7.834 - (536) - - 7.299
Veículos 105.021 - 642 - - 105.662
Equipamentos em poder de terceiros 986.527 - (279.353) - - 707.175
Imóveis        20.328               -       6.775                             -                        -        27.103

1.411.249 - (292.195) - - 1.119.054
36.196.577 213.658 502.531 516.038 - 36.423.742

O Valor de R$ 516.038 refere-se aos equipamentos produzidos pela Companhia que são alugados aos clientes. A partir da data da locação o equipamento é transferi-
do para o ativo imobilizado e a depreciação passa a ser contabilizada.

b) Depreciação acumulada:
Descrição 31/12/2016    Adições   Baixas 31/12/2017
Depreciação - Custo de Aquisição
(-) Depreciação de benfeitorias 21.512 8.839 - 30.351
(-) Depreciação de máquinas
  e equipamentos 635.325 78.713 - 714.038
(-) Depreciação de
  Computadores e periféricos 1.225.737 382.951 47.803 1.560.885
(-) Depreciação de Móveis
  e utensilios 100.814 39.903 1.896 138.822
(-) Depreciação de Veículos 245.270 55.613 33.866 267.017
(-) Depreciação de equipamentos
  em poder de 3ºs 10.595.029 2.522.548 1.449 13.116.128
(-) Depreciação de imóveis      423.370       36.000            -      459.370

13.247.056  3.124.567   85.013 16.286.609
Depreciação - Custo Atribuído
(-) Depreciação de máquinas
  e equipamentos 676.794 224.628 6.028 895.393
(-) Depreciação de
  Computadores e periféricos 874.911 284.099 26.900 1.132.111
(-) Depreciação de Móveis
  e utensilios 120.188 39.593 3.160 156.621
(-) Depreciação de Veículos 1.295 3.943 6.062 - 823
(-) Depreciação de equipamentos
  em poder de 3ºs 1.634.594 544.870 - 2.179.464
(-) Depreciação de imóveis      813.973     271.324             -   1.085.298

  4.121.756  1.368.459   42.151   5.448.064
Total 17.368.812  4.493.025 127.164 21.734.674
c) Intangível: Saldo em Saldo em
Descrição  31/12/2016 Adições  31/12/2017
Intangível Custo Aquisição
Softwares de prateleira 3.563.240 3.497.636 7.060.877
Software Prodata    3.605.557 1.858.227    5.463.784

7.168.797 5.355.864 12.524.661
Intangível Custo Atribuído
Software Prodata 37.154.000 - 37.154.000
Amortização - Custo Aquisição
Amortização software de prateleira   (2.543.956)   (958.330)   (3.502.286)
Total   (2.543.956)   (958.330)   (3.502.286)
Total Líquido - Intangível 41.778.842 4.397.534 46.176.376
Software Prodata refere-se a produtos em desenvolvimento, conforme a seguir
demonstrado:
Projetos:    31.12.17
Wifi 1.715.515
Atoba (*) 1.147.628
Novo SAM 484.629
ITS 401.328
V3690 354.923
Face Recognition Manager 296.348
Novo Mercury 293.859
QR Code 181.942

Projetos:    31.12.17
Outros     587.612
Total   5.463.784
(*) A Administração entende que o valor desse projeto não tem perspectiva de re-
cuperação no curso normal das atividades da Companhia.
9. Empréstimos e Financiamentos 31.12.2017 31.12.2016
BNDES Finame 39.305 471.667
Finame - Banco Alfa 5.829.611 5.829.611
Leasing        53.518      256.471
Passivo circulante   5.922.434   6.557.749
BNDES Finame - 39.305
Finame - Banco Alfa 6.315.412 12.145.023
Leasing          5.491        55.236
Passivo não circulante   6.320.903 12.239.564
Total 12.243.337 18.797.313
O Finame - Banco Alpha refere-se a financiamento de capital de giro captados
pela Companhia para produção de equipamentos, com previsão de vencimento
final para o ano de 2023. A taxa de juros pactuada é de 4,5% a 6% ao ano e as
parcelas são vencidas e liquidadas mensalmente. As garantias são os próprios
equipamentos financiados pelo banco.
10. Obrigações Tributárias 31.12.2017 31.12.2016
IRPJ a recolher - 60.641
CSLL a recolher - (7.502)
PIS a recolher 61.943 40.229
COFINS a recolher 359.560 259.632
PIS, COFINS e Contribuição social a recolher 67.352 53.289
ISS a recolher 224.825 202.814
ICMS a recolher 338.284 222.665
IPI a recolher 7.622 4.318
Outras obrigações a recolher 52.610 40.701
Parcelamentos (Programa de
  recuperação tributária)      171.001                  -
Passivo circulante   1.283.197      876.787
Parcelamentos (programa de
  recuperação tributária)      114.001                  -
Passivo não circulante      114.001                  -
11. Adiantamentos de Clientes 31.12.2017 31.12.2016
Adiantamentos de Clientes Nacionais 1.517.096 1.455.232
Adiantamentos de clientes estrangeiros      458.779   6.033.989
Total   1.975.875   7.489.221
12. Partes relacionadas 31.12.2017 31.12.2016
APB Automação S/A 4.267 63.602
Prodata Brasil Industrial S.A.                  -        10.000
Total de Débitos          4.267        73.602
APB Automação S/A 5.396.304 5.396.304
Louvain Empreendimentos e Participações S/A 2.698.152 2.698.152
ASTC Sistemas de Automação Ltda. 809.445 809.445
Antinos S/A 1.854.863 1.854.863
AP Trans International        33.842        33.842

10.792.606 10.792.606
10.796.873 10.866.208

Leonardo Ceragioli - Administrador
João Ronco Junior - Administrador

Ulisses da Silva Pedretti - CRC-SP 1-SP289611/O-6
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Especial
Fotos: Divulgação

Leandra Felipe/ABr

O levantamento é da organização não gover-
namental (ONG) New Americans Leaders 
(Nal, a sigla em inglês). Para a ONG, mais 

candidatos imigrantes estão na corrida deste ano 
em busca de espaços, como uma reação à rigorosa 
política de imigração de Donald Trump.

Com as medidas anti-imigração do atual governo, 
muitos candidatos se posicionaram em favor dos 
imigrantes, sobretudo dos sem documentos (ou 
indocumentados). De acordo com um relatório da 
Nal, esse movimento representa um “despertar” de 
certas minorias que não estavam politicamente tão 
ativas. Nas eleições de novembro serão escolhidos 
435 representantes na Câmara e no Senado norte-
-americanos, bem como governadores em 36 esta-
dos, deputados estaduais, prefeitos e vereadores.  

Em 2015 somente 2% das vagas em eleições locais 
e estaduais foram ocupados por afroamericanos e 
latinos – os dois grupos mais populosos de mino-
rias de primeira e segunda geração. A busca por 
eleger candidatos locais ajuda a formar apoio na 
comunidade para eleições mais expressivas, como 
o Congresso e as majoritárias. Um movimento se-
melhante em busca de maior participação também 
é observado, com a presença de mais mulheres 
candidatas este ano.

Sonhadores
Um exemplo de imigrante que se lançou candi-

data é o da  estreante na política Catalina Cruz. 
Colombiana, ela vive nos Estados Unidos desde os 
9 anos e agora é candidata a uma vaga à Assem-
bleia Legislativa do estado de Nova York. Catalina 
se autodenomina “dreamers" (sonhadora) - como 
são chamados os jovens que chegaram aos Esta-
dos Unidos com os pais, na infância, e viveram ou 
vivem ilegalmente no país. Na campanha, voltada 
ao imigrante, Catalina conta que a mãe trabalhou 
como faxineira e babá, depois de deixar a Colômbia 
em busca de vida melhor para os filhos. 

Imigrantes contestam medidas de Trump.

Para Donald Trump: “Democratas querem abrir a fronteira, para todo mundo vir”.
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Filha de portorriquenhos, Alexandria Ocasio venceu
o deputado Joseph Crowley, que tentava

uma candidatura à reeleição em Nova York.
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Brasileira naturalizada americana, Renata Castro disputa uma vaga na Câmara 
Municipal de Margate, na Flórida.
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Na era Trump, imigrantes buscam 
espaço na política dos Estados Unidos
Pelo menos 100 imigrantes, de 
primeira e segunda geração, 
disputarão as chamadas eleições 
de meio-termo nos Estados Unidos 
(EUA) em novembro

“Fui indocumentada por 13 anos, sei o que é ter 
medo de levarem sua mãe ou de ser deportado. 
Sei também que milhares, como nós, vieram para 
cá em  busca de oportunidades e de trabalho”, 
afirmou, em um vídeo institucional de campanha 
divulgado no Facebook. Catalina regularizou seu 
status migratório  e tornou-se cidadã americana 
no ensino médio. Depois, formou-se em direito e, 

na campanha como can-
didata pelos Democratas, 
defende melhores condi-
ções para trabalhadores 
domésticos.

Novos 
protagonistas

Nomes progressistas 
também aparecem em 
destaque entre os De-
mocratas. A jovem Ale-
xandria Ocasio, 28 anos, 
venceu o deputado Joseph 
Crowley, que tentava uma 
candidatura à reeleição 
nas primárias democratas 
da semana passada em 
Nova York. Crowley é um 
político tradicional dentro 

do partido e era cotado para líder democrata na 
Câmara. Candidato à reeleição, perdeu a chance 
de disputa ao ser derrotado internamente nas pri-
márias por Alexandria Ocasio.

A jovem política, filha de portorriquenhos, repre-
senta uma ala mais à esquerda dentro do partido. 
Segundo a imprensa americana, ela faz parte de 
um grupo que tem bastante afinidade com o se-
nador Bernie Sanders, de Vermont, ex-candidato 
à Presidência em 2016. Há representantes da co-
munidade islâmica no país. O candidato democrata 
para as eleições ao governo do Michigan é Abdul 

El-Sayed. Reconhecido 
como muçulmano, El-
-Sayed fez carreira no 
serviço público do estado 
e foi diretor do Departa-
mento de saúde da cidade 
de Detroit.

Aos 38 anos, El-Sayed 
faz parte da primeira ge-
ração nascida nos Estados 
Unidos de uma família de 
imigrantes do Egito. Ele 
mantém a fé muçulmana 
e estudou em escolas 
públicas ao longo da vida 
escolar. Formou-se em 
medicina pela Universi-
dade de Columbia e se 
especializou em saúde 
pública.

Em sua campanha, defende melhorias no ensino 
público do estado e o combate a desigualdades na 
atenção à saúde. El-Sayed mostra, em comentários 
nas redes sociais, as dificuldades que encontra na 
campanha, ao ser atacado com manifestações ne-
gativas pelo fato de ser um muçulmano. Enquanto 
democratas se articulam e lançam candidatos imi-
grantes, Donald Trump contra-ataca. Em junho, ele 
participou de vários “rallys”, como são chamados 
os comícios no país.

Apoiando candidatos republicanos nos estados, 
Trump fala diretamente ao seu eleitorado. Há dez 
dias, por exemplo, em Minnesota, o presidente 
americano afirmou que era preciso votar no partido 
para evitar que a oposição acabe com  os planos 
de segurança que estão sendo trabalhados. “Demo-
cratas querem abrir a fronteira, para todo mundo 
vir”, afirmou.

Candidata brasileira
A brasileira naturalizada americana Renata 

Castro disputa uma vaga na Câmara Municipal de 
Margate, na Flórida. Em 2016, quase foi eleita e 
agora resolveu tentar novamente. “Como brasileira 
e americana, temos visto a necessidade cada vez 
maior do engajamento de etnias diferentes”, disse.

Renata, que também é advogada de imigração 
na Flórida, ressalta que a presença de minorias é 
comum dentro de poderes legislativos locais. “A 
grande verdade é que há necessidade da população, 
a gente precisa de representatividade”, destaca a 
candidata a vereadora.

Ela explica que, como o voto não é obrigatório nas 
eleições locais, os candidatos acabam batendo de 
porta em porta em busca de apoio. “A quantidade 
de votos varia conforme a de eleitores que vão às 
urnas. Mas aqui você sai com uma plaquinha com 
seu nome na rua, se apresenta e conversa com os 
eleitores, pelo voto”.



News@TI
Sistema de transporte corporativo em SP

@O FemiTaxi - app de transporte exclusivo para motoristas e passa-
geiras mulheres - anunciou o lançamento do sistema corporativo 

em São Paulo, em uma plataforma destinada a clientes empresariais. 
De acordo com o CEO e idealizador do FemiTaxi, Charles-Henry 
Calfat, a iniciativa visa facilitar o deslocamento de funcionárias em 
eventos, reuniões externas, entre outros compromissos pela cidade, 
gerando uma economia para a empresa de até 40% nas despesas com 
transporte. A ferramenta permite que as empresas se cadastrem 
e acessem a plataforma pelo computador para fazer a integração 
do sistema com o API (Interface de Programação de Aplicativos). 
Uma vez que o painel for acessado, a empresa pode optar por táxi 
ou transporte particular e fazer a solicitação imediata a partir da 
motorista que estiver mais próxima do local ou o agendamento da 
corrida. A viagem será fi nalizada automaticamente e a cobrança será 
feita por meio de um sistema pós-pago (http://www.femitaxi.com.br/).

Aplicativo com realidade aumentada para 
auxiliar clientes em transações bancárias

@A everis, multinacional de consultoria que oferece soluções de 
estratégia e de negócios, integrante do Grupo NTT DATA, e uma 

das dez maiores empresas mundiais de serviços de TI, acaba de criar 
uma solução com realidade aumentada, integrada com assistente 
virtual, para auxiliar clientes em atividades bancárias. Por meio dela, 
os usuários terão mais facilidade para entender melhor suas contas 
com apoio da tecnologia, sem precisar falar com o gerente do banco. 
A solução proporciona, ainda, a interação por meio de games em 
realidade aumentada, que ajudam a identifi car o perfi l do cliente e 
contribuir em sua educação fi nanceira.

São Paulo, quinta-feira, 05 de julho de 2018
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Como a sua marca
pode se inspirar

nas assistentes virtuais?

Se você ainda precisa 

adaptar a sua marca 

para a experiência 

digital com o público, 

conhecer e entender 

como as assistentes 

virtuais têm feito tanto 

sucesso é o primeiro 

passo
 

Certamente você já ouviu 
falar sobre as assisten-
tes virtuais. Conhecer o 

seu funcionamento e entender 
como elas têm feito tanto 
sucesso é o primeiro passo na 
adaptação da sua marca para 
a experiência digital com o 
público. Além das tarefas mais 
simples que realizam — como 
programar alarmes, tocar mú-
sica, criar lista de mercado e 
checar as previsões do tempo 
— elas também desempenham 
um papel importante na co-
nectividade das pessoas com 
o mundo digital: o de ajudar a 
resolver problemas.

Foi assim com a mãe de Ana 
Maria Nubié, empreendedora 
e especialista do mercado de 
marketing digital há 25 anos. 
Em seu LinkedIn ela publicou 
um artigo sobre como uma 
assistente de voz transformou 
a sua mãe, de 81 anos, em uma 
internauta, após ter ganhado 
um smartphone da família.

Como a idade avançada lhe 
deixou com uma certa difi cul-
dade para digitar, a senhora 
foi orientada sobre como usar 
a assistente de voz do Google. 
A ideia não só funcionou, como 
a incentivou a ter acesso às 
informações mais facilmente, 
“conversando” com a assisten-
te e, o mais importante: no seu 
tempo e da forma que melhor 
a atendeu.

Na era do imediatismo, a 
interação das marcas por 
meios digitais proporciona 
uma experiência personalizada 
e única para os consumidores, 
e isso faz com que as empre-
sas tenham um mundo para 
explorar. Construir relações 
com as pessoas que entram 
em contato com a sua marca 
é imprescindível para o bom 
atendimento e para surpreen-
der o seu consumidor no mo-
mento certo. E com isso vale, 
não só auxiliar nas atividades 
pertinentes ao negócio, mas 
também se envolver em suas 
vidas e rotinas.

Com o bom uso da tecnologia 
e a correta gestão de dados, não 
só os robôs evoluem para com-
preender a intenção do usuário 
por meio das informações dis-
ponibilizadas, os atendentes 
também têm esse recurso em 
mãos, com plataformas que 
integrem os contatos feitos 
em diferentes canais em uma 
única timeline, assim como o 
Scup Care faz. Em um mercado 
cada vez mais competitivo, o 
bom relacionamento vale ouro.

É aí que entra o papel das 
marcas. Essa nova tecnologia 
precisa ser encarada como um 

novo canal de oportunidade 
de relacionamento e vendas. 
Os consumidores esperam 
das empresas uma forma de se 
conectar com elas, e isso pode 
acontecer por meio de dicas 
personalizadas, ofertas, infor-
mações de vendas e acesso ao 
suporte, informações simples 
que ajudarão a criar um vínculo 
entre empresa e cliente.

Foi por isso que listei alguns 
pontos que as assistentes vir-
tuais cumprem e você pode 
se inspirar para inovar no seu 
atendimento:

 
Esteja sempre disponível 

em diferentes canais

Hoje em dia, as opções de 
contato são muitas. O que an-
tes se restringia ao telefone e 
e-mail, agora dispõe de canais 
digitais para facilitar a comu-
nicação, e cada pessoa tem a 
sua preferência de qual opção 
usar. Portanto, estar presente 
no mundo 3.0 facilitará o con-
tato com o seu cliente onde ele 
gosta de se comunicar.

 
Respeite os limites dos 

consumidores

Não só os millennials são an-
tenados e conectados. Muitas 
pessoas de outras gerações se 
modernizaram e também usam 
e preferem os canais digitais, 
pela praticidade e comodidade 
que eles trazem. No entanto, 
nem todos utilizam a internet 
da mesma forma, e é preciso 
adaptar a linguagem e se 
comunicar com o cliente da 
mesma forma com que ele fala 
com você. Se ele enviou uma 
mensagem de áudio ao invés de 
escrita, por exemplo, procure 
responder da mesma forma.

 
Compreenda os 

problemas de seus 

consumidores

Não basta entrar em contato 
com o seu cliente, é preciso 
entender o seu problema para 
trazer uma solução adequada. 
Para isso, saber gerir bem os 
dados é imprescindível, tanto 
para alimentar uma assistente 
virtual de informações quanto 
para dar informações sufi cien-
tes para um atendente saber 
com quem e sobre o que está 
falando.

 
Trate-os de forma 

empática

Empatia é a palavra do mo-
mento e um dos sentimentos 
mais importantes para uma boa 
experiência do consumidor. Se 
colocar no lugar do seu cliente 
vai ajudar a trazer respostas 
e soluções que realmente o 
ajudem no que precisam e 
deixá-los satisfeitos.

Uma boa relação com os 
consumidores é a chave para 
o crescimento do seu negó-
cio. Por isso, esteja sempre 
atualizado para alcançar o 
seu público de forma rápida e 
inovadora.

 
(*) É criador da Scup e General 

Manager da Sprinklr.

Renato Shirakashi (*)

As mudanças da legislação 
tributária, impostas pelo 
Fisco, sempre causam im-
pactos para os contribuintes 
brasileiros. Nos últimos anos, 
depois que a Receita começou 
a exigir um volume de infor-
mações cada vez maior, esse 
cenário piorou ainda mais. 
Para entender melhor  do que 
estamos falando, é preciso 
conhecer alguns números. Segundo o Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação (IBPT), foram editadas em média 46 
novas normas tributárias por dia, ou 1,92 normas por hora, toda 
estrutura criada pelas companhias para atender a burocracia 
do Fisco, consome em média 1958 horas por ano, e para piorar, 
no Brasil, 1 a cada 200 colaboradores trabalham na área fi scal.

Assim sendo, as empresas que buscam alcançar a conformi-
dade tributária e reduzir o risco de atuações da Receita, têm no 
Cloud o seu grande aliado. Para atender as exigências do Fisco, 
a adoção da nuvem pode ajudar as empresas que pretendem 
alcançar a conformidade fi scal. Por meio de uma estratégia de 
gestão na nuvem, os gestores têm controle em tempo real de 
todo o processo tributário e fi scal; maior segurança, uma vez 
que todos os dados e informações movimentados pela empresa 
são armazenados na nuvem, além da escalabilidade do sistema. 

Outro ponto favorável do Cloud é a possibilidade de reduzir 
drasticamente os custos com infraestrutura. A média de cha-
mados por suporte dos usuários de soluções em nuvem é signi-
fi cativamente menor do que os usuários que utilizam soluções 
on-premises. Além disso, ao adotar uma solução na nuvem, as 
empresas eliminam gastos com servidor. 

Mas apesar de todos os benefícios da nuvem para otimizar 
operações ou aumentar a competividade das empresas, ainda 
existe uma corrente de pensamento que o Cloud não é acessível 

para todas as companhias. 
Essa visão está baseada, 
talvez, no desconhecimento 
do mercado de TI em geral e, 
principalmente, do avanço do 
Cloud, que se tornou uma peça 
fundamental em qualquer 
estratégia de negócio bem su-
cedida. Na busca de entender 
melhor esse cenário, alguns 
números sobre o crescimento 

desse setor podem nos ajudar. 
Quando o Gartner anunciou em 2010, que o cloud seria uma 

das tendências que os empresários iriam priorizar, não tínhamos 
ainda uma ideia desse potencial. Desde então, a tecnologia na 
nuvem não parou de crescer e alguns números comprovam que 
a tecnologia superou as previsões e passou a ser uma realidade. 
Segundo pesquisa da Associação Brasileira de das Empresas de 
Tecnologia e Computação (BRASSCOM) o segmento de nuvem 
foi um dos que mais cresceu no país em 2017, com 51,7%, e 
chegou a uma receita de R$ 4,4 bilhões.

Já um relatório apresentado pela IDC, mostra que quase 60% 
das empresas brasileiras preferem utilizar nuvem. Além da ado-
ção maciça de cloud por parte das companhias, a IDC também 
revela que o setor de Tecnologia da Informação no Brasil deve 
chegar o fi nal de 2018 com um crescimento de 5,8%. 

Todos esses números apresentados indicam que o mercado 
de TI e, principalmente a tecnologia na nuvem, representam 
uma expansão e as empresas já perceberam que é importante 
contar com essa tecnologia em suas estratégias de negócio. 
E nesse contexto, a área tributária será a grande benefi ciada 
com aumento de produtividade, maior efi ciência operacional 
e redução de custos. 

(Fonte: Eric Carvalho e Roberto Caetano, Gerentes de Desenvolvimento de 
Software da SYNCHRO).

Cloud é realidade para compliance fi scal

Fabiano Cruz (*)

Considerando que, há 20 anos, os cartões bancários estavam 
começando a substituir alguns pagamentos em dinheiro, 
agora estamos encontrando mais opções sem sequer tirar 

nossa carteira do bolso - estamos usando apenas nossos celulares.
As Digital Wallets são a mais nova fronteira em transações fi nan-

ceiras e estão se tornando cada vez mais populares e compatíveis 
com muitos leitores de cartões inteligentes, cartões de crédito 
e bancos. Esse tipo de pagamento refere-se a um método feito 
por aplicativos para smartphones. Alguns dos provedores mais 
comuns incluem o Google Pay, o Samsung Pay e o Apple Pay. 
Para começar a usar este método de pagamento, basta baixar 
um aplicativo em seu smartphone e voilà. Além dos aplicativos 
e dessas carteiras digitais baseadas na Internet, outro meio de 
pagamento muito usado pelos consumidores é com base em QR 
codes.

As carteiras digitais baseadas em dispositivos, usam a tecnolo-
gia de comunicação de campo próximo (NFC) para permitir que 
os usuários paguem pelas compras sem entregar um cartão de 
crédito ou débito. Assim, os clientes podem agitar seu telefone ou 
outro dispositivo compatível com NFC próximo a um leitor sem 
contato comercial. Já as baseadas na Internet permitem que os 
clientes adicionem informações de cartão de crédito ou débito a 
uma conta ou perfi l pessoal, que é mantido em arquivo. Quando 
os clientes fazem uma compra online, eles fazem o login em sua 
conta e a usam para pagar pela compra (também conhecido 
como CNP). Assim, os pagamentos são feitos deduzindo o valor 
diretamente da conta bancária e um cartão de crédito ou débito 
conectado ao aplicativo.

As carteiras de código QR são semelhantes às carteiras digitais 
baseadas na Internet, pois são armazenadas em uma nuvem e 
agnósticas a dispositivos. Essas carteiras usam códigos QR para 
concluir compras no PDV. Eles podem ser de marca comercial 
ou instituição fi nanceira e geralmente são fechados.

Assim, a carteira móvel de pagamentos em pontos de venda é 
uma tendência em rápido crescimento nas transações fi nanceiras. 
A China lidera o pacote em sua adoção, com o maior valor de 
transação de mais de US $ 198 milhões. Os especialistas prevêem 
uma taxa de crescimento anual de mais de 47%, chegando a US 
$ 11.424 milhões em 2022, com mais de 19 milhões de usuários.

Um breve histórico de pagamentos com cartão no Brasil

O sistema fi nanceiro do Brasil foi dominado por quatro grandes 
bancos com 100 milhões de contas até 2011. Chamaremos essa 
etapa de primeira onda. Todos os quatro desses bancos estavam 
conectados a dois principais adquirentes. Os pagamentos com 
cartão de crédito tornaram-se cada vez mais populares, o que 
signifi cava que os bancos em grande parte tinham controle sobre 
as opções de pagamento com cartão, inclusive quando eles se 
moviam on-line. Atualmente, os pagamentos com cartão de cré-
dito representam um quinto de todas as transações fi nanceiras 
no Brasil.

Em 2013, os legisladores brasileiros aprovaram uma lei para 
incentivar a adoção da "interoperabilidade entre operadoras 
de redes móveis, emissores de cartões bancários, adquirentes 
e marcas de cartões". Isso signifi ca que independentemente 
de rede, celular, banco ou aplicativo, os consumidores podem 
acessar mais facilmente um sistema de pagamento, mesmo sem 
contas bancárias - estimado em cerca de 65 milhões de brasileiros. 
Esses usuários fazem e recebem pagamentos por meio de uma 
conta de cartão pré-pago conectada à sua carteira. Assim, esses 
consumidores não apenas têm muito a ganhar com o sistema, 
mas outros participantes - as empresas de telecomunicações, 
bancos e empresas de cartões - também expandem sua base 
de usuários, gerando mais concorrência, o que é bom para as 
empresas no Brasil.

A introdução de novas regulamentações e métodos de pa-
gamento teve o efeito de abrir essa indústria a concorrentes e 
democratizar os pagamentos de "cartão presente" (por exemplo, 
chip e PIN) para pequenos comerciantes, que historicamente não 
aceitavam cartões de crédito devido ao custo e complexidade de 
lidar com soluções de pagamento tradicionais (terminais caros, 
estruturas de taxas confusas, etc).

O PagSeguro estabeleceu um novo processo, mais fácil e mais 
unifi cado, para solicitar e usar um leitor de cartão de crédito, 
navegando muito bem na segunda onda. Embora essa segunda 
onda ainda represente uma queda no mercado de crédito do 
Brasil de 1,5 trilhão de reais, sua importância vai muito além do 
volume. Coloca empresas de tecnologia fi nanceira de ponta na 
posição forte de poder saltar para a nova área de pagamentos. 

Diga adeus ao dinheiro físico: a 
ascensão dos pagamentos digitais
Nossos sistemas fi nanceiros estão sempre evoluindo para atender às necessidades dos consumidores, 
e cada vez mais eles dependem dessa evolução e de seus smartphones para fazer praticamente tudo

Particularmente, com trinta e quatro por cento das transações de 
pagamento feitas através de dispositivos móveis, os quatro gran-
des bancos brasileiros estão agora lutando para manter o ritmo.

No mesmo período, o Brasil Pré-Pagos (BPP) e a Visa se uniram 
para fornecer contas de cartão pré-pagas. O BPP fornece aos 
muitos brasileiros que não têm contas bancárias, mas confi am 
nos smartphones para transferir dinheiro, pagar contas e com-
prar bens com segurança, com pouco custo e sem a necessidade 
de fornecer credenciais, o que normalmente é necessário para 
contas bancárias.

Surfando a Terceira Onda: Introduzindo a Zoop

Na terceira onda, o mercado está evoluindo sob a infl uência 
de clientes que buscam soluções de pagamento sofi sticadas e 
totalmente personalizadas para suas necessidades. O Brasil e 
a América Latina testemunharam o surgimento de centenas de 
mercados, que tinham como objetivo combinar compradores e 
vendedores. Osmarketplaces geralmente concentram-se inteira-
mente em mover compradores para as compras e vendedores, 
listando mais produtos/serviços. Assim, os marketplacessão 
benefi ciados pelos efeitos de rede: mais compradores atraem 
mais vendedores e vice-versa.

A 99, primeiro unicórnio brasileiro, e as empresas do grupo 
Movile são alguns exemplos de mercado. Essas startups já 
exigem soluções de pagamento mais sofi sticadas e não querem 
depender dos grandes bancos. A principal razão é que eles mo-
vimentam centenas de milhões de reais por ano, então querem 
monetizar essas transações e gerenciar o fl uxo de dinheiro de 
seus vendedores.

A criação de componentes de pagamento nesse tipo de apli-
cativo pode ser mais complicada do que você poderia esperar. 
Requer infraestrutura de dinheiro eletrônico (eMoney) porque 
eles têm requisitos complexos que não podem ser simplesmente 
acomodados por um gateway de pagamento.

Para mercados ou FinTechs, a função de pagamentos se torna 
mais desafi adora. A carga de trabalho associada à divisão de pa-
gamentos entre vendedores e comissões pode sair rapidamente 
do controle. Isso está dando um caminho para a terceira onda 
defi nida por plataformas de pagamento como a Zoop.

A nossa empresa é a mais recente investida do Grupo Movile, 
um dos líderes globais de marketplaces móveis. Nós conectamos 
mercados e serviços técnicos por meio de sua plataforma de 
pagamentos e está posicionada de forma única para se unir aos 
principais players das transações fi nanceiras no Brasil, lideran-
do a terceira vaga das mais novas opções de dessas operações 
fi nanceiras. Além disso, por aqui nós enfrentamos esses desafi os 
fornecendo uma Plataforma de Pagamento como Serviço (pPa-
aS) para mercados, bancos e FinTechs. Nossos parceiros podem 
realizar transações de pagamento presenciais (cartão presente) 
e/ou online (cartão não presente) usando uma única plataforma 
unifi cada, mantendo a experiência do usuário. Além disso, a 
plataforma elimina o ônus de ser regulamentada para muitos 
provedores e constantemente coberta por números e autorida-
des por trás dos pagamentos, cuidamos do fl uxo de pagamentos, 
regulação e conformidade e gerenciamento de riscos.

E então, o que as Digital Wallets e os pagamentos móveis sig-
nifi cam para você e a sua empresa?

(*) É CEO da Zoop.
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 05 de Julho de 2018. Dia de Santo Antônio Maria Zacaria, 
Santa Filomena, São Agatão e Dia do Anjo Cavaquiah, cuja virtude é o 
auxílio. Dia da Fundação do Exército da Salvação. Hoje aniversaria 
a modelo Monique Evans que nasceu em 1956, o ator Petrônio Gontijo 
que faz 50 anos, a atriz Ingrid Guimarães que nasceu em 1972 e a apre-
sentadora de televisão Renata Fan nascida em 1977.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau gosta de viver com tranquilidade a 
sua vida pessoal e a desarmonia alheia o incomoda. Precisa manter sua 
vida no ambiente sem alterações e mudanças constantes que o incomodam. 
Detalhista e discreto costuma ver com desgosto atitudes extravagantes. 
Apesar de geralmente ter uma aparência física atraente, não busca 
perfeição nos relacionamentos. As viagens e diversas oportunidades de 
mudança, algumas inesperadas, podem levá-lo a passar por uma verda-
deira transformação de pontos de vista e crenças. No lado negativo tem 
a tendência a ser imprevisível e inquieto.

Dicionário dos sonhos
LARANJAS - Colhe-las, felicidade no jogo durante 
a fase da Lua em que sonhou. Compra-las, decepção 
amorosa. Chupa-las, novos amores. Podres ou bicha-
das, doença. Roupas ou objetos cor de laranja, bons 
tempos para ganhos fi nanceiros. Números da sorte: 
18, 22, 24, 46 e 65.

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

Esta quinta é o vigésimo terceiro dia da lunação. Lua em Áries traz mais ação, para a véspera da entrada da fase 
Minguante. Esta é uma fase de recolhimento e fi nalização e a energia ariana pode nos deixar ansiosos e gerar 
inquietação. Apesar da ansiedade, podemos contar com um aspecto positivo do Sol com Júpiter que estimula a fé e 
a confi ança, traz expansividade, sorte e proteção. Podemos contar com a colaboração e o apoio de outras pessoas. 
Mercúrio em tensão com Marte retrógrado precisa de assertividade e urgência para resolução de algumas questões, 
mas é preciso analisar e revisar antes de tomar decisões ou assinar papéis e documentos que comprometam.
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Aumenta o aconchego e o conforto 
no lar com o Sol transitando na casa 
quatro, a da família. Pode estar can-
sado por conta das exigências dos 
últimos dias e o desafi o será buscar 
o equilíbrio e o conforto através do 
acolhimento da sua força interior. 
41/641 – Verde.

Apesar da ansiedade, podemos 
contar com um aspecto positivo do 
Sol com Júpiter que estimula a fé e a 
confi ança, traz expansividade, sorte e 
proteção. Através do convívio intimo 
melhora a relação com a família, 
pois há inspiração para renovar-se. 
63/563 – Branco. 

A Lua em Áries dá expansividade, 
com um bom e alto astral e ajuda a 
realizar várias coisas. Mercúrio em 
tensão com Marte retrógrado preci-
sa de assertividade e urgência para 
resolução de algumas questões, mas 
é preciso analisar e revisar antes de 
qualquer coisa. 25/925 – Amarelo.

O Sol em seu signo aumenta a boa 
disposição para algo novo. Mas se 
não aniversariou pode ainda sofrer 
por doenças, preocupações, insônias 
e aborrecimentos familiares. Fará 
contatos intensos e amizades mais 
íntimas que serão importantes em 
sua vida.  27/727 – Cinza.

Podem surgir brigas provocadas por 
atitudes possessivas e ciumentas em 
relação à pessoa amada. Controle sua 
tendência em comandar e querer 
dar a última palavra e irá superar 
os problemas. Plano mental em alta, 
com um índice maior de inteligência 
e percepção. 34/234 – Amarelo.

Mudanças realizadas recentemente 
podem estar abalando a sua vida 
afetiva e sexual. Desde manhã cedo 
haverá busca pelo que é agradável e 
dê satisfação. Durante toda a tarde 
a desorganização com as tarefas 
poderá provocar certo desânimo e 
desalento. 23/623 – Branco.

As crises estão terminando, mas 
antes fi que livre daquilo que não 
seja mais útil, do que já não dá 
mais. A Lua em Áries dá ímpeto 
para ação para tratar daquilo que 
está em andamento. Aposte em algo 
novo e até inédito, use a inspiração 
para focalizar e realizar um desejo. 
55/355 – Verde. 

Um momento em que deve cuidar 
de sua imagem perante as pessoas 
com quem trabalha. Desde cedo 
pela manhã poderá empreender 
assuntos importantes, inovadores 
ou pioneiros. Mantenha a calma 
diante de imprevistos naquilo que 
deseja conquistar. 93/293 – Azul.

Lua em Áries dá ímpeto para a 
vida afetiva e social e os entrete-
nimentos. Controle a pressa para 
suas realizações e não tome atitude 
impensada. A noite será ótima para 
os relacionamentos se fi rmarem e 
darem maior satisfação para a vida 
a dois. 09/109 – Amarelo.

Poderão viver bons momentos num 
ambiente positivo e de alto astral no 
seu lar junto dos familiares. Lua em 
Áries torna mais sociável, criativo e 
desembaraçado. Esta é uma fase de 
recolhimento e fi nalização e a energia 
ariana pode deixar ansioso e gerar 
inquietação. 45/445 – Azul.

Muita segurança, tranquilidade e 
harmonia no seu ambiente ajudam 
na realização de seus planos. A 
atração pela boa comida, o conforto 
do lar e uma ânsia pelo aconchego 
fazem parte do astral do dia. Antes 
de falar, pense bem, não vá com-
prometer as suas condições de vida. 
95/495 – Verde.

A Lua Ariana desde cedo de manhã 
torna o momento ideal para inova-
ções e atitudes pioneiras. Talvez 
tenha que errar para aprender como 
agir corretamente diante de uma 
situação inesperada. Saiba esperar 
o momento certo para agir sem pre-
cipitar-se. 49/449 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Para aumentar o seu brilho pessoal: Substitua 
a lâmpada do seu quarto de dormir por uma nova e 
guarde a velha para ser usada em outros cômodos da 
casa. A partir de então, todos os dias, ao deitar e se 
levantar, acenda e apague essa lâmpada por três vezes. 
Não conte a ninguém essa sua simpatia enquanto a 
estiver fazendo. Mesmo que alguém pergunte o porquê 
disso, diga simplesmente que “é bom”.
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Função da 
empena-
gem do
avião

"(?) Mes-
tre Com

Carinho",
filme

Dois
enfeites

usados no
corpo

Alvo de
cobranças
do eleitor

Vogal que
levava o
trema

(Gram.)

Metal
usado em
talheres

(símbolo)

(?) íntimo:
o julga-
mento
interior

Por "A" 
mais (?): 
sem dei-

xar dúvida

Download
(?), crime
de pira-

taria
A Rússia,
em relação
à Copa de

2018

Segmento
de cor-
rentes

Preposi-
ção de

tempo e 
de lugar

Cidade
natal de
Fagner
(Ceará)

Equipa-
mento de
(?), mate-
rial do DJ

Curriculum
(?), pedido
do empre-

gador

Frações 
da unidade

(Mat.)

Base da
dieta do
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amazônico

Monogra-
ma de

"Soraia"

(?)
Drácula, 
persona-
gem (Lit.)

Leônidas
da Silva,
jogador

brasileiro

Pomba,
em inglês

Cada
elemento
do círculo
cromático

Abreviatu-
ra do Livro
de Isaías
(Bíblia)

Parceiro;
camarada

Objeto
com que
se monta

bolo

Formato
do gol, 

no rúgbi

(?) Fer-
nandes,
ministro
do STJ

Discurso
de louvor
(?) Wood,
guitarrista

Cirurgia indicada ao paciente 
com obesidade mórbidaFiscaliza

os gastos
da União

Medicamento pro-
duzido no
Instituto
Butantan

Romance 
naturalista
urbano de

Aluísio
Azevedo, 
ambienta-
do no Rio
de Janeiro
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(símbolo)
Capital da
Tailândia

Ampère
(símbolo)Multiplique por dois

"Nacional",
na sigla
CNBB

Impalpável

Prefixo de 
"impolido":
negação
Cair, em
inglês

Operação
feita em
animal

vivo para
estudo da
fisiologia
interna

Deixo o
local

Luiza To-
mé, atriz

Novilho

Qualquer
coisa

Conjunto
de casas

Sarcástica

POR
ESTABILIDADE

OCORTIÇOU
RUITBÇ
OANFITRIÃ

BANGCOCELO
NOROSED

ETEREOALGO
IMPVITAE
OAUDIOLS
FALLTAT

VIVISSECÇÃO
DOVELOAM
ISIRONICA
CARODOG

COMPANHEIRO

2/og. 4/dove — fall — orós. 5/vitae. 7/bangcoc. 11/vivissecção.
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Insetos
Uma nuvem de insetos 

cruza o céu rumo ao des-
conhecido. O ser humano, 
vítima e algoz de seu pró-
prio habitat natural, não é 
mais capaz de ouvir o eco 
planetário que anuncia o 
cataclisma eminente. A 
peça comemora 30 anos 
de trajetória da Cia. dos 
Atores, com texto inédito 
e presença dos fundadores 
da companhia no elenco. 
Dramaturgia: Jô Bilac. Com 
Cesar Augusto , Gustavo 
Gasparani, Marcelo Olinto, 
Marcelo Valle e Susana 
Ribeiro. Direção: Rodrigo 
Portella.

Serviço: Centro Cultural Banco do 
Brasil São Paulo, R. Álvares Penteado, 
112, Centro, tel. 3113-3651. Segundas- 
feiras e de quartas a sábados às 20h, 
domingos às 18h. Entrada franca. Até 
27/08.

Água da vida
Imagine um dia, uma semana 

ou um mês sem água. No início 
parece tranquilo sobreviver, mas, 
com o passar do tempo, percebe-
mos que sem a água tudo deixa 
de existir. É nesta estória que três 
personagens passam de cidade 
em cidade, partindo de suas vidas 
comuns, em busca da água que 
foi embora. Esse é o espetáculo 
“À Procura da Água”. Através das 
aventuras de Carlota, Luisvaldo 
e Briguella, o musical discute o 
fi m dos recursos naturais da terra 
e traz ao público uma refl exão 
sobre suas atitudes diárias em 
relação ao consumo desenfreado 
desses recursos. Cada um deles 
é inserido em situações em que 
o uso da água é extremamente 
essencial e, ao longo da peça o 
público percebe como a falta dela 
atinge a vida de cada personagem 
e todos ao seu redor.

 Serviço: Viradalata, R. Apinajés, 1387, tel. 
3868-2535. Domingos (08, 15, 22 e 29) às 16h. 
Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Refl exões

O show marca o lançamento do álbum Rstuvxz. Seu re-
pertório expande o conceito do diálogo entre rock e samba, 
alternando, além das canções do álbum, resgates de rocks 
(Fora de Si, Televisão, Essa Mulher) e sambas (Alegria, 
Talismã, Só Solidão) emblemáticos da carreira de Arnaldo 
Antunes. Conta ainda com canções tradicionais de outros 
autores traduzidas de um gênero para o outro, como A 
Razão Dá-se a Quem Tem, Vou Festejar e Exagerado, além 
de novas releituras. Com, André Lima (teclados e vocais), 
Betão Aguiar (baixo, violão de nylon, guitarra e vocais), 
Chico Salem (violão de nylon, guitarra e vocais) e Curumin 
(bateria, programações, percussão e vocais).

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 195, tel. 3095 - 9400. Sexta (6) e sábado 
(7) às 21he domingo (8) às 18h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).

Autoral
Resiliência é dedicado ao diálogo 

entre o universo da música brasileira 
e o jazz contemporâneo. Lançado em 
2017, pelo selo Blaxtream, é o primei-

ro trabalho inteiramente autoral de 
Vinicius. As principais influências do 
compositor são Wayne Shorter, Milton 
Nascimento, Bill Evans, Tom Jobim, 
Herbie Hancock e Toninho Horta. Com, 
Vinicius Gomes (guitarra), Daniel de 

Paula (bateria), Rodrigo Ursaia (sax e 
flauta), Gustavo Bugni (piano) e Bruno 
Migotto (baixo). 

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 195, tel. 3095-9400. 
Quarta (11) às 20h30. Ingressos: R$ 25 e R$ 12,50 (meia).

O centenário da canto-
ra Dalva de Oliveira, 
celebrado em 2017, 

foi o mote para a criação do 
espetáculo musical 100 Anos 
de Dalva de Oliveira, que 
reúne um elenco de artistas 
de várias gerações e estilos 
musicais em torno de sua 
obra: Angela Maria, Alaíde 
Costa, Maria Alcina, Virgínia 
Rosa, Cida Moreira, Claudette 
Soares, Filipe Catto e Ayrton 
Montarroyos. Dona de uma 
voz poderosa, cuja extensão 
ia do contralto ao soprano, 
Dalva de Oliveira foi estrela 

Criada em 1973  a Nelson Ayres 
Big Band marcou presença ao 
trazer um repertório exclusiva-
mente instrumental, mesclando 
jazz e música brasileira, na con-
tramão das orquestras de baile 
da época. Durante 8 anos, se 
apresentou toda segunda-feira, 
abrindo caminho para outras or-
questras que seguiram seus pas-
sos, como a Banda Mantiqueira, 
a Sound Scape e as bandas que 
hoje fazem parte do Movimento 
Elefantes. Ao lado de 16 solistas, 
incluindo músicos que fi zeram 
parte da big band original e jo-
vens instrumentistais, o pianista, 
regente e compositor Nelson 
Ayres revive esse momento da 
noite paulistana. A Big Band 
lança, neste show, seu primeiro 
álbum, Nelson Ayres Big Band, 
com participação da cantora 
Lívia Nestrovsky. Saxofones: 
Cássio Ferreira, Mauro Oliveira, 
Lucas Macedo, Carlos Alberto 

Nelson Ayres Big Band.

Cem anos de Dalva
Dona de uma voz poderosa, cuja extensão ia do contralto ao soprano, Dalva de Oliveira foi estrela 
máxima da Era de Ouro do Rádio

máxima da Era de Ouro do 
Rádio. Nascida em Rio Claro 
(SP), fi lha de pai carpinteiro 
e mãe portuguesa, mudou-se 
com a família de origem humil-
de para o Rio de Janeiro aos 
18 anos, para tornar-se umas 
das mais cultuadas cantoras 
da música brasileira. No es-
petáculo a lista de clássicos é 
extensa e inclui Neste mesmo 
lugar, Segredo, Bandeira 
Branca, Ave Maria do Morro, 
Que será, entre outros.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 
195, tel. 3095-9400. Sábado (14) às 21h. 
Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia).Dalva de Oliveira

Arnaldo Antunes
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Alcântara, Ubaldo Versolato. 
Trompetes: Nahor Gomes, João 
Lenhari, Bruno Belasco, Rubi-
nho Antunes. Trombones: Fábio 
Oliva, Roberto Sales, Joabe Reis, 
Diego Calderoni. Baixo: Alberto 

Luccas. Bateria: Ricardo Mosca. 
Piano: Nelson Ayres.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 
195, tel. 3095-9400. Sexta (13) às 21h. In-
gressos: R$ 40 e R$ 25 (meia).

Fazendo o máximo 
Você mora em um mundo 
maravilhoso. Ao seu redor, a 
vida é cheia de oportunida-
des e aventuras. Procure-as 
com os olhos bem abertos 
e você notará a magia, o 
encanto e a aventura que o 
aguarda. Quanto mais você 
procurar o positivo em cada 
experiência, mais experiên-
cias positivas você terá. Os 
aspectos mais positivos da 
vida se revelam para você e 
mais aberto você fi ca para es-
tar no fl uxo e navegar nessas 
experiências. Pensamento 
para hoje: “Eu estou tornan-
do a minha vida fantástica. 
Eu fl uo sem esforço em cada 
nova experiência que é certa 
para mim.” E assim é. Você 
é muito amado e apoiado, 
sempre. Os Anjos e Guias.
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Investimento em ações: 
como sofrer

menos com a crise?

As últimas semanas têm 

sido muito desafi adoras 

para os investidores 

do mercado brasileiro 

que viram os ativos 

domésticos perderem 

valor (moeda e ações) 

e suas carteiras de 

investimento, em geral, 

fi carem mais voláteis 

Desde que a taxa Selic 
atingiu patamares bas-
tante baixos (hoje está 

em 6,5%), os investidores vêm 
sendo obrigados a escolher 
ativos com mais volatilidade. 
Momentos como esses po-
dem trazer sentimentos de 
muita preocupação e medo. 
A volatilidade das carteiras é 
uma medida (não a única) do 
risco que o investidor corre, 
pois mede a intensidade e a 
frequência das oscilações.

Assim, quanto maior a vola-
tilidade, maior a sensação de 
risco, uma vez que o valor dos 
investimentos varia mais. Essa 
decisão de “tomar mais risco” 
deve ser muito bem pensada, 
planejada e executada para 
que o investidor possa ser re-
compensado por essa decisão, 
ou seja, obter um retorno maior 
no médio e longo prazo.

O objetivo desse artigo é, 
justamente, discutir um con-
ceito muito importante nesse 
processo e que pode, em se-
manas como as últimas, fazer 
uma diferença relevante para 
o investidor. Diferentemente 
do retorno da carteira, que é a 
média dos retornos dos ativos 
que a compõem, a volatilidade 
da carteira leva em considera-
ção a volatilidade individual 
dos ativos e sua correlação, ou 
seja, a interdependência dos 
retornos desses ativos. 

Assim, quando um investidor 
decide aumentar o risco de sua 
carteira, não basta adicionar 
ativos que podem render mais 
(maior retorno potencial), ele 
deve buscar diversificação 
(correlações baixas ou nega-
tivas). Muitos fundos de ação, 
por exemplo, apresentam alto 
retorno potencial, pois inves-
tem em ativos que podem ofe-
recer altos retornos no longo 
prazo. Eles trazem também 
para a carteira uma volatilidade 
maior e, em momentos de crise, 
podem sofrer bastante. 

Então, como melhorar a 
qualidade do retorno potencial 
da carteira adicionando fundos 
de ações e não sofrer tanto 
em crises como a que temos 
visto no mercado? A respos-
ta está na baixa correlação. 
Você deve procurar adicionar 
fundos que tenham o mesmo 

retorno potencial (invistam em 
empresas), mas que tenham 
uma correlação baixa entre 
eles. Assim, a relação risco vs. 
retorno será mais saudável.

O Brasil representa apenas 
3% do PIB mundial. Isso signifi -
ca que quando investimos num 
fundo de ações de empresas 
brasileiras estamos colocando 
todo nosso risco nessa pequena 
parcela do mundo. Ao pensar 
em um portfólio de forma geral, 
faz sentido não estar exposto 
aos riscos de um país somente. 
O fundo GEO Global Equities, 
por exemplo, traz isso para 
os investidores, pois também 
investe em ações, mas ações 
fora do Brasil, ou seja, com 
retornos descorrelacionados.

Indo para um caso real, ima-
gine que o investidor, em busca 
de um maior retorno, investiu, 
no dia 3 de julho de 2017 (1º 
dia útil do mês), parte de sua 
carteira em um fundo de bolsa 
que rende exatamente o que 
rende o Ibovespa. Um ano de-
pois, em 29 de junho de 2018, 
esse investimento teria rendi-
do 15,68% no período com uma 
volatilidade de 18,45%. No mês 
de maio, o investimento teria 
desvalorizado 10,87% e em 
junho, 5,20%.

Agora imagine que esse mes-
mo investidor tivesse investido 
50% desta mesma quantia no 
fundo de ações que rende igual 
ao Ibovespa e 50% no fundo 
GEO Global Equities. Ao fi nal 
do mesmo período, esse novo 
portfólio teria rendido 22,41% 
com volatilidade de 11,64%. 
No mês de maio, o investi-
mento teria tido um resultado 
de -2,31% ao invés de quase 
-10,87%, e 0,51% ao invés de 
-5,20% em junho!

É isso mesmo! Ao adicionar 
um fundo composto por ativos 
de outros países, que estão 
precifi cados em outras moedas 
e, portanto, expostos a riscos 
diferentes, a relação risco-
-retorno da carteira melhora 
muito. Ou seja, seu portfólio 
pode render mais com um 
risco menor.

A conclusão, portanto, é que 
existem diversas maneiras de 
buscar retornos maiores, de tal 
forma que diminua seu risco, 
mesmo dentro de uma carteira 
de fundos de ações. O investi-
dor brasileiro ainda tem uma 
certa aversão a investimentos 
em ações fora do Brasil, mas 
quando isso é colocado numa 
perspectiva de diversifi cação, 
fi cam muito claros os benefí-
cios desta prática.

(*) - É sócio da GEO Capital, 
responsável área Comercial,

gestora brasileira com foco em 
investir, exclusivamente, em ações 

globais fora do País. 

Gustavo Aranha (*)

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
1ª Vara Cível do Fórum Regional de São Miguel Paulista “V“ - Comarca de São Paulo/SP
Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação dos requeridos e condôminos, 
JOSÉ MARIA MARINHO FILHO (CPF: 491.670.208-15), CARLOS EDUARDO MARINHO 
(CPF: 142.452.358-37), EUNICE GALERA DA SILVA MARINHO, (qualificação ignorada) 
cônjuge de José Maria Marinho Filho , e demais interessados, que expedido na Ação de 
ALVARÁ JUDICIAL, Processo nº 0036368-42.2013.8.26.0005, em trâmite na 1ª Vara Cível do 
Fórum Regional de São Miguel Paulista “V“ - Comarca de São Paulo/SP, requerida por ANA 
JULIA DOS SANTOS MARINHO (CPF: 420.137.608-76) e BEATRIZ DOS SANTOS MARINHO 
(CPF: 420.137.598-60), neste ato representada por vossa genitora a Senhora, ADRIANA 
MARCELO DOS SANTOS (CPF: 130.355.798-30). 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. DESCRIÇÃO 
DO IMÓVEL: Casa e seu respectivo terreno situados à Rua Dario Costa Matos , 147 - (antiga 
Rua 47 Conf. Av.1 e Av.3) no Parque Botorussu , no Bairro de Ermelino Matarazzo, no º 
Subdistrito, medindo 10,00m da frente aos fundos ao qual de um lado mede 30,80m, onde 
confina com o lote de nº 36, do outro lado mede ,30,20m2, onde confina com o lote de nº 
38 tendo nos fundos a mesma largura de 13,00m, onde ele confina com os lotes de nºs, 
09 e 10 . Tais medidas são para mais, ou para menos. Encerrando a área com 350,00m2. 
Contribuinte: 111.337.0040-2 - Objeto da matricula nº 48.659 do 12º CRI da Capital/SP. 
BENFEITORIA: Conforme Laudo de Avaliação, sobre o terreno estão edificadas três casas 
térreas, estando uma edificada na parte frontal do terreno e outras duas na parte dos fundos. 
2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 548.914,00 (MAIO/2018 Conf. Cálculo de Atualização da 
AASP). 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 
23/07/2018, às 10h30min, e termina em 26/07/2018, às 10h30min e; 2ª Praça começa 
em 26/07/2018, às 10h31min, e termina em 15/08/2018, às 10h30. 5. 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 requeridos e condôminos, JOSÉ MARIA MARINHO FILHO, CARLOS EDUARDO 
MARINHO, EUNICE GALERA DA SILVA MARINHO, e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. 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, 23 de maio do ano 2018.

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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CONTRATAR COMO VENDEDOR
Empresa pretende contratar funcionário como vendedor e pagá-lo 
somente por comissões sem piso salarial, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOGADO SEM FUNCIONÁRIOS, 
ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL, DEVE RECOLHER INSS?

Sociedade de advogados inscrita no Simples Nacional, anexo IV da LC 
123/06, deverá recolher a CPP correspondente a 20% sobre a folha de 
pagamento além da contribuição destinada ao RAT. Estará isenta da 
contribuição destinada a terceiros.

INFORMAÇÕES DIVERSAS NO E-SOCIAL
No cadastro do funcionário no e-social é obrigatório informar data 
de nascimento e CPF do pai e da mãe, terei que informar o aviso de 
férias do funcionário quantos dias antes das férias. Empresa possui 02 
filiais, 1 ativa sem funcionário e outra inativa, devemos informar no 
e-social? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO ESTENDIDO
Funcionário foi dispensado, e vai cumprir aviso prévio trabalhado, 
entretanto possui 60 dias de aviso prévio, nesse caso ele vai trabalhar 
23 dias com a redução de 07 dias, os outros 30 dias a empresa deve 
pagar indenizado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESCALA DE FOLGA AOS DOMINGOS
Empresa trabalha todos os domingos, possuindo homens e mulheres 
como funcionários, como proceder para dar folga que atenda a legis-
lação? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO
O que podemos entender como ajuda de custo conforme a legislação? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® JULHO/ 18
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

1ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1033838-52.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) terceira interessada (cônjuge) ANA CRISTINA GISFREDO RAFFAELLI, CPF 
146.995.798-17, que nos autos da ação de Execução, requerida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
TAORMINA, em face de Paulo César Pimentel Raffaelli, procedeu-se a penhora do imóvel tipo: 
Apartamento nº 121 do Edificio Taormina, localizado na Rua Almaden, 83 - Vila Andrade, nesta 
Capital, matriculado sob nº 287.241 do 11º. Cartório de Registro de Imóveis da Capital. Estando a 
terceira interessada (cônjuge) em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação (Art. 525 do CPC/2015). 
Não apresentada resposta, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

14ª Vara Cível do Foro Central – SP. 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL – RESUMO 

EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS 
INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU MKK INDÚSTRIAS QUÍMICAS S/A E OUTRO, 
expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos movida 
por BANCO RENDIMENTO S/A em face de MKK INDÚSTRIAS QUÍMICAS S/A E OUTRO, PROCESSO 
Nº 0117044-56.2008.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABEREdital de 1ª e 2ª 
Praça de bem imóvel e para intimação dos executados MKK INDUSTRIAS QUIMICAS S/A (CNPJ. 
06.998.281/0001-08); LUIZ FRANCISCO TIEZZI LACERDA (CPF. 081.732.198-50), bem como seu 
cônjuge ANDRÉA BENÍCIO MOURA TIEZZI LACERDA (CPF. 108.068.758-01); bem como os credores 
OPINIÃO S/A (CNPJ: 03.729.970/0001-10); FACTUAL FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA 
(CNPJ: 02.604.859/0001-35); FABIO LUIZ ANTAS (CPF: 323.444.078-63); BANCO DAYCOVAL S/A 
(CNPJ: 62.232.889/0001-90); MACRO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA (CNPJ: 
08.078.324/0001-54) e demais interessados, expedido na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 
0117044-56.2008.8.26.0100, em trâmite na 14ª Vara Cível do Foro Central da Capital, requerida por 
BANCO RENDIMENTO S/A (CNPJ: 68.900.810/0001-38). Nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, 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: TERRENO designado pelo Lote nº 31, da Quadra “E”, do loteamento denominado “JARDIM 

RESIDENCIAL TIVOLI PARK”, situado no Bairro do Vossoroca, cidade de Sorocaba, com frente para a 
Rua 05, para a qual mede 21,58m do lado direito, de quem da rua olha para o imóvel, mede 33,54m, 
confrontando com o lote nº 30; do lado esquerdo, na mesma situação, mede em curva 23,14m, 
confrontando com a confluência da Rua nº 05 com a Rua nº 07; e nos fundos, mede 31,42m, 
confrontando com a Rua nº 07, encerrando a área de 704,57m². Inscrição Cadastral: 
42.14.83.0528.00.000. Matrícula nº 57.945 do 2º CRI de Sorocaba. BENFEITORIA: Conforme laudo 
de Avaliação Fls. 348 a 350. Trata-se de um imóvel de padrão superior, edificada em um terreno de 
grandes proporções, composto de sala para três ou mais ambientes, lavado, sala de almoço, copa, 
cozinha com despensa, quatro suítes, dependência para empregados e garagem para três ou mais 
veículos. Área externa ajardinada e com piso cerâmico e pedras, com piscina, spa, vestiário e 
churrasqueira; área da Benfeitoria 642,50m². ÔNUS: Consta da referida matricula conforme Av.3 
(08/12/2008) – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO requerida por OPINIÃO S/A, perante a 10ª 
Vara Cível da Capital/SP, processo nº 583.00.2008.214328-7. Av.4 (12/09/2011) – PENHORA 
EXEQUENDA DE PARTE IDEAL DE 50%; Av.5 (03/11/2011) – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE PEDIDO 
DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXECUÇÃO requerida por FACTUAL FACTORING E FOMENTO 
COMERCIAL LTDA, perante a 3ª Vara Cível do Foro Regional XI – Pinheiros, Comarca da Capital/SP, 
processo nº 583.11.2007.124839-7, cujo valor da causa é de R$ 174.337,56;  Av.6 (17/10/2013) – 
PENHORA requerida por OPINIÃO S/A, perante a 10ª Vara Cível da Capital/SP, processo nº 0214328-
64.2008.8.26.0100, cujo valor da causa é de R$ 620.682,90; Av.7 (31/10/2014) – PRNHORA requerida 
por FABIO LUIZ ANTAS, perante a Vara de Trabalho de Piedade/SP – Execução Trabalhista, 
processo/ordem nº 0421-73.2009, cujo valor da causa é de R$ 2.705.648,28;  Av.8 (12/02/2015) – 
PENHORA DE PARTE IDEAL DE 50% requerida por BANCO DAYCOVAL S/A, perante a 24ª Vara 
Cível da Capital/SP, processo nº 0111656-75.2008.8.26.0100, cujo valor da causa é de R$ 
2.298.719,46; Av.9 (30/03/2016) – PENHORA requerida por MACRO FACTORING E FOMENTO 
MERCANTIL LTDA, perante a 5ª Vara Cível da Capital/SP, processo nº 0220134-46.2009.8.26.0100, 
cujo valor da causa é de R$ 76.374,37. 

“OBSERVAÇÃO: Conforme artigo 843 do NCPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente 
à quota- -parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do 
bem. Reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em 
igualdade de condições.” 
2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 2.340.763,75 (MAIO/2018 Conf. Cálculo de Atualização da AASP).  
3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 
4. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 24/07/2018, às 15h30min, e termina em 27/07/2018, 

às 15h30min, e; 2ª Praça começa em 27/07/2018, às 15h31min, e termina e em 16/08/2018, às 
15h30min. 

5. 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)2388-8283 e email: contato@zukerman.com.br 

Ficam os executados MKK INDUSTRIAS QUIMICAS S/A, LUIZ FRANCISCO TIEZZI LACERDA e seu 
cônjuge ANDRÉA BENÍCIO MOURA TIEZZI LACERDA, bem como os credores OPINIÃO S/A; 
FACTUAL FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA; FABIO LUIZ ANTAS; BANCO DAYCOVAL 
S/A; MACRO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA e demais interessados, INTIMADOS das 
designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. 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, 25 de junho de 2018. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 25 de junho de 2018. 
 
 
 
 
 

(11) 2388-8283 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001428-
15.2018.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARTHA DE 
SAMPAIO BENDER, CPF 224.437.338-07, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança por parte de 
RODRIGO GRADIM REIF, que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
condenando-a ao pagamento de R$ 135.603,50 (atualizado até 06.03.2018). Estando a executada em 
lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 
advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 513 e 
523 do CPC), ficando também ADVERTIDA, independentemente de nova intimação para em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, ofereça impugnação (art. 525 do CPC), na ausência dos quais prosseguirá o feito em 
seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2018. 

3ª Vara da Família e Sucessões – Regional Jabaquara. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE HENRIQUE RODRIGUEZ 
VASCOUTO, REQUERIDO POR ONDINO MARIANO VASCOUTO - PROCESSO Nº1012254-
23.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Aurélio Pelegrini de Oliveira, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 28/03/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de HENRIQUE RODRIGUEZ 
VASCOUTO, CPF 339.816.088-36, declarando-o relativamente incapaz de exercer os atos da vida 
civil em geral, submetendo-o à curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e 
negocial e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Henrique Rodriguez 
Vascouto. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de maio de 2018. 

Sandvik do Brasil S/A Indústria e Comércio - CNPJ/MF Nº 60.680.279/0001-23
Comunicado

Nos termos do artigo 1.144 do Código Civil, Sandvik do Brasil S/A Indústria e Comércio, Jundiaí/SP, Rodovia Vice
Prefeito Hermenegildo Tonolli S/N, Módulo 1, Galpão SDB, Gleba A2C, Lote Fazenda Grande, JUCESP/NIRE
35.300.036.808, CNPJ/MF 60.680.279/0001-23, informa que cedeu e transferiu, em 29/06/2018, à Sandvik
Ferramentas Indústria e Comércio Ltda., Diadema/SP, Avenida Casa Grande, 850, galpão 07, Setor Hyperion,
JUCESP/NIRE 35.230.450.601, CNPJ/MF 27.209.673/0001-02, integraliza seu capital social, conforme Contrato
de Trespasse celebrado na referida data entre ambas as partes, o qual será levado a registro na JUCESP.

Muitas viagens estão 
sendo programadas, 
só que boa parte das 

pessoas acaba esquecendo 
de tomar certos cuidados na 
hora de comprar as passagens, 
reservar hotéis ou adquirir 
passeios por meio da internet. 

“Na empolgação, deixa-se de 
observar coisas importantes 
nas compras virtuais e o que 
não faltam são criminosos 
tentando roubar dados”, ad-
verte Murilo Couto, gerente 
sênior de Certifi cação Digital 
da Serasa Experian. Para 
não deixar que a empolgação 
das férias vire um transtorno 
futuro, fi que atento a alguns 
cuidados básicos.

Confi ra as dicas dos espe-
cialistas da Serasa para evitar 
fraude online: 
 1) Ao ingressar em um 

site, verifi que se possui 
certifi cado de segurança. 
Para isso, basta checar se 
o http do endereço vem 
acompanhado de um “s” 
no fi nal (https). Há ainda 
certifi cados que ativam 

Vai tirar férias? Cuidado para não 
cair em fraudes nas compras online

Julho é um dos meses mais aguardados por muita gente, afi nal é mês de férias

compartilhados, verifi -
que se fez o log off das 
suas contas (e-mail, 
internet banking etc.). 

 8) Utilize senhas fortes, que 
tenham também caracte-
res especiais. Não repita 
as mesmas senhas em 
diferentes plataformas 
de acesso. 

Além dessas precauções, 
tente se antecipar nos prepa-
rativos, como uma boa revisão 
no carro, para os que optarem 
por pegar a estrada; não deixo 
para preparar malas na última 
hora; avise vizinhos e amigos 
próximos do seu período de 
afastamento; programar o pa-
gamento de contas que vencem 
em julho; renove o certifi cado 
digital. “Muitos certifi cados 
vencem justamente no meio do 
ano e por estarem em férias as 
pessoas esquecem. Isso acaba 
trazendo problemas logo na 
volta ao trabalho”, adverte 
Couto.

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

um destaque em verde 
na barra do navegador; 

 2) Não faça cadastros em 
sites que não sejam de 
confi ança; 

 3) Tenha cuidado com sites 
que anunciam oferta de 
emprego ou produtos 
por preços muito infe-
riores ao mercado; 

 4) Não compartilhe dados 
pessoais nas redes so-
ciais que podem ajudar 
os golpistas a se passa-

rem por você; 
 5) Mantenha atualizado o 

antivírus do seu com-
putador, diminuindo os 
riscos de ter seus dados 
pessoais roubados por 
arquivos espiões; 

 6) Evite realizar qualquer 
tipo de transação fi nan-
ceira utilizando com-
putadores conectados 
em redes públicas de 
Internet; 

 7) Ao usar computadores 

Manter a vida fi nanceira 
em dia pode ser um grande 
desafi o. Para ajudar o consu-
midor a planejar o orçamen-
to doméstico, a Proteste, 
associação de consumido-
res, apresenta um compilado 
de dicas que começam com 
simples mudanças de hábi-
tos. A renda comprometida 
com pagamento de dívidas 
ou despesas não planejadas 
se torna na grande vilã do 
bolso do consumidor, por 
isso é aconselhado que o or-
çamento seja acompanhado 
sempre de perto. 

Este hábito pode mudar 
tudo, e a organização de gastos pode 
ser feita mantendo as informações re-
gistradas em planilhas ou até mesmo no 
caderno. O consumidor pode começar 
categorizando os tipos de gastos, já 
com valores e prazos de pagamentos, 
como:  moradia, alimentação, trans-
portes, educação e etc; depois subca-
tegorias: feira, padaria, supermercado, 
luz, telefone, condomínio, combustível 
e passagens para transportes públicos.

Ao fim dessa etapa segmenta os tipos 
de gasto: Os gastos fixos, que se repe-

Proteste dá dicas para os consumidores 
organizarem suas fi nanças

Meu Dinheiro, Minhas Eco-
nomias, Mobilis, Organizze, 
Planejei e Simplifica. Todos 
são gratuitos e presentes 
tanto para o sistema ope-
racional Android, quanto 
para O IOS. Os apps con-
tam com funcionalidades 
simplificadas, presentes 
para que o usuário possa 
lançar receitas, gastos e 
transferências. 

Além de classificar os 
gastos e controlar a conta 
e o cartão de crédito, re-
cebendo notificações para 
pagamentos de contas e ca-
tegorizando o planejamento 

de gastos. De forma mais visual, se 
embasam em gráficos, o que ajuda o 
consumidor a entender como funcio-
nam suas finanças.

Mesmo assim, a maioria dos aplicati-
vos citados exige que os lançamentos 
sejam feitos de forma manual, um 
método mais seguro, mas que também 
exige mais disciplina por parte dos 
usuários. 

Para conferir o teste completo, 
basta acessar: (proteste.org.br/teste-
-appsfinanceiros).

tem todos os meses e são necessários, 
como o aluguel, as mensalidades e pres-
tações de carro. Os semifixos, como 
gás, luz e telefone. E as variáveis, que 
são a parte flexível: remédios, restau-
rantes, roupas e passeios. Ao distribuir 
os gastos em categorias o consumidor 
consegue estabelecer prioridades e 
avaliar possíveis cortes, controlando 
o consumo compulsivo.

A Proteste testou aplicativos finan-
ceiros gratuitos que ajudam no controle 
das finanças, eles são: Guia de Bolso, 
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 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ADELINO CAMILO SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Poções, BA, data-nascimento: 24/03/1952 residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP fi lho de Jose Camilo Silva e de Ana Floriana Silva. A pretendente: 
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE ASSIS, profi ssão: ajudante de produção, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ubajara, CE, data-nascimento: 12/08/1963 residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Francisco Ferreira de Assis e de Zulmira 
Pereira de Assis.

O pretendente: JOSÉ VICENTE DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Bezerros, PE, data-nascimento: 28/03/1965 residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP fi lho de Vicente Lourenço da Silva e de Maria Balbina da Silva. 
A pretendente: MARIA GONÇALVES DE ARAÚJO, profi ssão: doméstica, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: Varzelândia, MG, data-nascimento: 25/05/1970 residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Adelino Gonçalves de Araújo e de 
Clemença Soares de Araújo.

O pretendente: HENRIQUE PEREIRA ALEXANDRE, profi ssão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1995 residente 
e domiciliado nesta Capital, SP fi lho de Triedi Antonio Alexandre e de Cristian Regina 
Pereira Alexandre. A pretendente: STEFANI FELICIONI, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1992 residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Marlon Felicioni e de Rosemary Almeida 
Felicioni.

O pretendente: ANTONIO ADRIANO TEIXEIRA MORAIS, profi ssão: vendedor, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Canindé, CE, data-nascimento: 10/10/1977 residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Antonio Sabino de Morais e de Maria 
de Fatima Teixeira Morais. A pretendente: DEJANIRA ALMEIDA SANTOS COUTI-
NHO, profi ssão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: Januária, MG, data-nascimento: 
03/05/1970 residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Pedro Batista 
dos Santos e de Maria Madalena de Almeida Santos.

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS, profi ssão: chapeiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1972 residente e domiciliado 
nesta Capital, SP fi lho de José Clemente dos Santos e de Leonor dos Santos. A preten-
dente: CLAUDIANA BATISTA DE LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Jucás, CE, data-nascimento: 05/08/1985 residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP fi lho de Luis Lima e de Ana Moreira Batista de Lima.

O pretendente: ALAN LUCIANO DA SILVA, profi ssão: vidraceiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/01/1986 residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP fi lho de Gilberto Raimundo da Silva e de Maria Lucia da Silva. 
A pretendente: BRENDA CAROLINE MOREIRA SILVA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 02/05/1994 residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de José da Silva e de Ivanete Mendes 
Moreira.

O pretendente: DANILO DOS SANTOS RAMOS, profi ssão: auxiliar de laboratório, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1994 residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP fi lho de Agno Petronio Ramos e de Maria 
Lucidalva dos Santos Ramos. A pretendente: BRUNA DANTAS DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar de laboratório, estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimen-
to: 21/04/1995 residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de José Edson 
da Silva e de Maria do Livramento Matias Dantas.

O pretendente: WILIAM COSMO MACHADO, profi ssão: auxiliar sondagem, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 07/02/1980 residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Antonio Dionizio Machado e de Maria 
Luiza Pereira Machado. A pretendente: LETICIA MENDES MORENO, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1978 
residente e domiciliada em Salto de Pirapora, SP fi lha de Valternei Moreno e de Martinha 
Mendes Aparecida da Silva.

O pretendente: MORRIS ALBERT SILVA DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 17/02/1978 residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Lidivaldo Francisco dos Santos e de Alda 
Maria Lima da Silva. A pretendente: ERNESTINA MARQUES, profi ssão: assistente so-
cial, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1977 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Sebastião Marques e de 
Mariana Nunes Marques.

O pretendente: JOSÉ JOAO LEONEL DA SILVA JUNIOR, profi ssão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1992 residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de José Joao Leonel da Silva e de Maria 
da Conceiçao Batista da Silva. A pretendente: PÂMELLA DIAS SANTANA OLIVEIRA, 
profi ssão: opedora de atendimento II, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 14/12/1992 residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha 
de José Airton de Oliveira e de Maria José Dias de Santana.

O pretendente: MÁRCIO DOS ANJOS MENDES, profi ssão: pizzaolo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1985 residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Antonio Estrela Mendes e de Raimunda Ramos 
dos Anjos. A pretendente: JAINE REGINA ALVES DOS SANTOS, profi ssão: atenden-
te, estado civil: solteira, naturalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 28/10/1992 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de José Cloves dos Santos e 
de Neusa Alves Feitoza.

O pretendente: ERIK TOSHIO DO CARMO ENDO, profi ssão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/05/1987 residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Emilio Toshio Endo e de Erinalva Francisca 
do Carmo Endo. A pretendente: RAFAELA CAITANO RAMOS, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1992 residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Jose Ladislau de Ramos e de Geny 
Caitano dos Santos Ramos.

O pretendente: HUMBERTO DA SILVA FREIRE, profi ssão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1973 residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Marlene da Silva Freire. A pretendente: EMA-
NUELLE DE BARROS DUARTE, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1982 residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP fi lha de Paulo Coelho Duarte e de Lucinete Alves de Barros Duarte.

O pretendente: ADRIANO DIAS MARQUES, profi ssão: análista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/08/1987 residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Valdeci Dias Marques e de Iraci Maria 
Galindo Dias Marques. A pretendente: VIVIAN CHRISTINIE TEIXEIRA MONTEIRO, 
profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 14/06/1991 residente e domiciliada nesta Capital, SP fi lha de José Alberto Monteiro 
e de Vera Cristina Teixeira Monteiro.

O pretendente: ALESSANDRO DE JESUS BRAGA, profi ssão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Poções, BA, data-nascimento: 12/03/1984 residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Valdomiro Pereira Braga e de Joana Maria de 
Jesus Braga. A pretendente: ADRIANA APARECIDA RHEIN, profi ssão: costureira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1972 re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Claudio Rhein e de Sueli 
Aparecida Pereira Rhein.

O pretendente: FERNANDO DOS ANJOS CABRERA, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Parapuã, SP, data-nascimento: 01/12/1983 residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Sidney Cabrera de Oliveira e de Elsa 
dos Anjos Cabrera. A pretendente: THAÍS SOUZA DOMINGOS DE OLIVEIRA, pro-
fi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-
-nascimento: 06/12/1989 residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de 
Vagni Domingos de Oliveira e de Cristina Fátima de Souza.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE DE MELO, profi ssão: entregador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1993 residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Helio Daniel de Melo e de Vera Lucia Lopes da 
Silva de Melo. A pretendente: ANA PAULA DOS SANTOS FEITOSA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1994 residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Jorge Alves Feitosa e de Sônia 
Maria dos Santos Feitosa.

O pretendente: FELIPE BARROS SILVA, profi ssão: ajudante de pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1992 residente e domici-
liado em Franco da Rocha, SP fi lho de Raimundo Barros Silva e de Daniella da Silva. 
A pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, profi ssão: diarista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 02/09/1978 residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Antonio Carlos da Silva e de Maria Eliane Campos.

O pretendente: EMERSON JOSE VICENTE DOS SANTOS, profi ssão: agentil, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1980 residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Ubirajara Jose dos Santos e de Ma-
ria de Fatima Vicente Silva. A pretendente: GISELLE DOS SANTOS GONÇALVES, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Guarujá, SP, data-
-nascimento: 08/11/1982 residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de 
Paulo Roberto Gonçalves e de Raquel Maria dos Santos Gonçalves.

O pretendente: RICARDO LUIZ DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de guincho, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1989 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Marinalva Siqueira 
dos Santos. A pretendente: DÉBORA RODRIGUES QUIERIONE, profi ssão: do-
méstica, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
25/08/1992 residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Lucia Elena 
Rodrigues Quierione.

O pretendente: LUCAS COSTA SANTOS, profi ssão: supervisor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1995 residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Valmir Costa Santos e de Celina Costa 
Santos. A pretendente: MERISSA MARQUES FERREIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1997 residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Jose Gato Ferreira e de Mary 
Marques.

O pretendente: FELIPE SCHINEIDER DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1992 residente 
e domiciliado nesta Capital, SP fi lho de Davi Francisco dos Santos e de Ana Maria 
Schineider dos Santos. A pretendente: LAIS CAROLINE COSTA SANTOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1998 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Valmir Costa Santos e de 
Celina Costa Santos.

O pretendente: KELVIN CAIQUE RODRIGUES MOYSES, profi ssão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 21/01/2000 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Nilvo Benedito Moyses 
e de Adriana Rodrigues Machado Moyses. A pretendente: SUELEN MARQUES MA-
GALHÃES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 17/06/1999 residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de 
Gerson de Souza Magalhães e de Simone Pinheiro Marques.

O pretendente: WILLIAM COSTA NERY DA SILVA, profi ssão: encarregado de por-
taria, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1990 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Ed Carlos Nery da Silva 
e de Telma Aparecida da Costa. A pretendente: EVELYN AUGUSTO SOUSA LIMA, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 17/07/1993 residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha 
de Sidney Sousa Lima e de Valdair Augusto da Silva Sousa Lima.

O pretendente: MARCELO SILVA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1989 residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Valderios dos Santos e de Matilde Silva 
dos Santos. A pretendente: DEISE BATISTA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1987 residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Sergio Alves de Andrade dos Santos e 
de Iracema Batista dos Santos.

O pretendente: WILLIAM BATISTA DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1994 residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP fi lho de Rogaciano Batista dos Santos e de Luciana Andrade 
Batista dos Santos. A pretendente: NAYANE APARECIDA GOMES NASCIMENTO, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 16/06/1996 residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de José Silva 
Nascimento e de Jozilene Gomes da Silva.

O pretendente: THIAGO RIBEIRO DOS REIS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 14/11/1988 re-
sidente e domiciliado nesta Capital, SP fi lho de Adilson Marcolino dos Reis e de 
Aparecida dos Reis Joaquim Ribeiro. A pretendente: JULIANA DO NASCIMENTO 
CAMPOS SANTOS, profi ssão: engenheira civil, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1992 residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP fi lho de Lindon Jonhson Campos Santos e de Jandira Ferreira do 
Nascimento Campos Santos.

O pretendente: BRUNO DA SILVA TAVARES, profi ssão: ferramenteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 09/06/1992 residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de José Tavares Irmão e de Maria de Fátima da 
Silva Tavares. A pretendente: ADRIELE MARQUES DA SILVA DE JESUS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1993 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Alonso Farias de Jesus e 
de Rosy Marques da Silva.

O pretendente: MARCOS PEREIRA DE SOUSA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1991 residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Maria dos Anjos Pereira de Sousa. A preten-
dente: BLENDA CAMPOS MOTA, profi ssão: copeira, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1999 residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP fi lha de Gilson Sena Mota e de Ivonilde Silva Campos.

O pretendente: GETSEMANY FIGUEIRÊDO PINHEIRO, profi ssão: bombeiro civil, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 15/11/1970 residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de José Vital Pinheiro e de Everaldina 
Figueirêdo Pinheiro. A pretendente: ALINE ALVES FRANCISCO, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
04/07/1991 residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Andre Rodri-
gues Francisco e de Marcia Alves de Lima.

O pretendente: MICHAEL SILVA SOUZA, profi ssão: analista programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1988 residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP fi lho de Paulo Silas Souza e de Dulcialva Neves Souza. A 
pretendente: MELISSA DALL EVEDOVE CINTRA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1991 residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Marcio Henrique de Araujo Cintra 
e de Andréa Aparecida Dall Evedove Cintra.

O pretendente: JONATHAN GUIMARÃES DE MATOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1995 residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Joilmo Sampaio de Matos e de Roseli 
Guimarães Vilela Sampaio de Matos. A pretendente: VIVIAN SILVA DE LIMA, pro-
fi ssão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/11/1985 residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de José Azevedo 
de Lima e de Rivanilda Orrico Silva.

O pretendente: EDSON JUVINO TAVARES, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1985 residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP fi lho de Luiz Juvino Tavares e de Maria do Socorro de Lima 
Tavares. A pretendente: LETÍCIA FERREIRA NETO OLIVEIRA, profi ssão: tele aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1996 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP fi lha de Eduardo da Silva Oliveira 
e de Regineide Ferreira Neto.

O pretendente: IVONALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, profi ssão: geseiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Berizal, MG, data-nascimento: 09/01/1984 residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de João Francisco de Oliveira e de Adelina 
Roza de Oliveira. A pretendente: VANESSA GOMES DA SILVA, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1988 residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Silvio Gomes da Silva e de Marisa 
Dario Silva.

O pretendente: ALINX JEAN, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: 
República do Haiti,, data-nascimento: 19/09/1986 residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP fi lho de Benoit Jean e de Rosita Gellin. A pretendente: VIVIANE SILVA 
DE ARAUJO, profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 30/04/1986 residente e domiciliada nesta Capital, SP fi lha de João 
Camilo de Araujo e de Isabel da Silva de Araujo.

O pretendente: MÁRCIO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 18/11/1984 residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de José Pereira da Silva e de Marli Dias 
da Silva. A pretendente: SARAH REGINA FRANCISCO, profi ssão: estudante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1983 residente 
e domiciliado Rua Álvaro Borges dos Reis, 04, neste Distrito - São Paulo, SP fi lho de 
Esmael Francisco e de Maria Generosa Francisco.

O pretendente: BRUNO CÉSAR DE ARAÚJO SOUZA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Poção de Pedras, MA, data-nascimento: 14/08/1985 resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Gilmar de Souza e de Claudi-
nete de Araújo Souza. A pretendente: ANA DANYELLA PINTO CHAVES, profi ssão: 
especialista em RH, estado civil: solteira, naturalidade: Pedreiras, MA, data-nascimento: 
04/12/1986 residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Antonio Nunes 
Chaves e de Maria José Pinto Costa Chaves.

O pretendente: LOURIVAL JOAQUIM DE ABREU, profi ssão: forneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Vicência, PE, data-nascimento: 17/12/1979 residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Raimundo Joaquim de Abreu e de Maria Rosa 
de Abreu. A pretendente: MARIA IZABEL DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Vicência, PE, data-nascimento: 18/07/1976 residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Sebastião Alexandre da Silva e de Severina 
Joaquina da Silva.

O pretendente: JAIRO ALVES MARTINS, profi ssão: professor, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1960 residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Joaquim Alves Martins e de Lidia Nascimento 
Martins. A pretendente: ERIKA TENORIO DE ARAUJO, profi ssão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1980 residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Israel Araujo dos Santos e de Marli 
Tenorio dos Santos.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE MELO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Macaíba, RN, data-nascimento: 11/11/1981 residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de José Antônio de Melo e de Narciza Juvino de Melo. 
A pretendente: INGRID TEODORO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1989 residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP fi lha de Inaldo Teodoro da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE FRANCISCO DE PAULA, profi ssão: mecânico, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1979 residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Antenor Francisco de Paula e de 
Maria Auxiliadora Vieira de Paula. A pretendente: VALQUIRIA SANTANA DA SILVA, 
profi ssão: distribuídora de serviços, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 23/10/1980 residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha 
de Aluisio Amâncio da Silva e de Nilza Santana da Silva.

O pretendente: RAIMUNDO ALVES MELO, profi ssão: carpinteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nascimento: 31/08/1972 residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Antonio Alves da Silva e de Maria da Cruz 
Melo. A pretendente: ANTONIA ADRIANA SOARES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nascimento: 
06/05/1973 residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Francisco Ro-
drigues da Silva e de Maria Soares Albino.

O pretendente: ELIEL JHONY DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1995 residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP fi lho de Josiel Alves da Silva e de Maria Conceição Pereira 
de Jesus Silva. A pretendente: KARINA PRISCILA ARAUJO DA FONSECA, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/04/1993 residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Jose Orivaldo 
Candido da Fonseca e de Tania Maria de Araujo.

O pretendente: WAGNER ROBERTO DE AMORIM, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1982 residente e domi-
ciliado em Suzano, SP fi lho de Carlos Roberto de Amorim e de Sonia Regina de Freitas 
Amorim. A pretendente: NEUMA FRANCISCO DO NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar 
de saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/02/1979 residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Manoel Fran-
cisco do Nascimento Neto e de Maria da Conceição do Nascimento.

O pretendente: THIAGO ALVES DOS SANTOS, profi ssão: feirante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1984 residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Nilo José dos Santos e de Elza Alves dos Santos. 
A pretendente: JULIANA DE ABREU, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1989 residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP fi lha de Debora Gomes Moreira de Abreu.

O pretendente: HENRIQUE NOVAES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1993 residente e domiciliado nesta 
Capital, Ferraz de Vasconcelos, SP fi lho de Luciano Maximiano da Silva e de Ines Maria de 
Novaes da Silva. A pretendente: DEBORA EDITE DA SILVA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1994 residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de José Arlindo da Silva e de Maria Edite da Conceição.

O pretendente: FELISBERTO GONZAGA VAZ, profi ssão: representante comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/03/1983 residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Nelson Vaz e de Maria Genessy 
Gonzaga Vaz. A pretendente: VANESSA PRISCILA DO NASCIMENTO, profi ssão: au-
xiliar de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/11/1981 residente e domiciliada em São Bernardo do Campo, SP fi lha de José Fer-
reira do Nascimento e de Arlete Batista da Silva.

O pretendente: ERNILTON DA CRUZ SANTOS, profi ssão: encarregado, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 10/10/1994 residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP fi lho de Hermilton Batista dos Santos e de Ana Paula da Cruz San-
tos. A pretendente: LIANDRA DOS SANTOS DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Anadia, AL, data-nascimento: 31/01/1999 residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP fi lha de Cicero Pedro da Silva e de Leonice da Conceição dos Santos.

O pretendente: RIEDSON ABEL GONÇALVES NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar admi-
nistrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 26/06/1993 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Magnólia Gonçalves Nascimento. 
A pretendente: MICHELE DE SOUSA LINS, profi ssão: operadora de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: Cuiabá, MT, data-nascimento: 14/07/1993 residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Hilario da Silva Lins e de Josileide Vieira de Sousa.

O pretendente: PEDRO MESSIAS DOS SANTOS NETO, profi ssão: ajudante ge-
ral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
08/02/1962 residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Cândido Mes-
sias dos Santos e de Maria Aparecida Macedo dos Santos. A pretendente: CELINA DA 
SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Conceição do Castelo, ES, 
data-nascimento: 30/12/1962 residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha 
de Alcides Silva e de Thereza Urcelina da Silva.

O pretendente: LUCAS DE SOUZA LIMA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1996 residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP fi lho de Carlos Francisco Ferreira Lima e de Eunice Ferreira de Souza. A 
pretendente: SUZANA NASCIMENTO SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Suzano, SP, data-nascimento: 26/03/1996 residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP fi lha de Alcides Vieira de Souza e de Elizabete do Nascimento de Souza.

O pretendente: SANDRO LUIZ DA CONCEIÇÃO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1976 residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Maria Eugenia da Conceição. A pretendente: TATIA-
NE CORREIA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1988 residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP fi lha de Jorge Luiz Rodrigues dos Santos e de Telma Maria Correia dos Santos.

O pretendente: RODRIGO SANTANA FREIRE DA SILVA, profi ssão: gesseiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Uauá, BA, data-nascimento: 01/01/1993 residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Ronaldo Brito Freire da Silva e de Simone 
Alceno de Santana. A pretendente: DEBORA DE CARVALHO DO CARMO, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/04/1998 residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP fi lha de Gersino Olivei-
ra do Carmo e de Rute de Carvalho do Carmo.

O pretendente: MAYCKAEL DE CASTRO E MELO, profi ssão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1989 residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP fi lho de Antonio Sabino de Melo e de Maria 
de Castro Ferreira. A pretendente: RENATA DE CÁSSIA SANTOS MARQUES DA 
SILVA, profi ssão: supervisora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 21/02/1987 residente e domiciliado nesta Capital, SP fi lha de 
Benedito Marques da Silva e de Maria da Paixão Santos 
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pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: DANILO BISINELLI RODRIGUES, solteiro, organizador de eventos, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 19/06/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Augusto Rodrigues e de Marisa Bisinelli Rodrigues. A pretendente: EDNA 
JESUS DA SILVA, solteira, auxiliar de serviços gerais, natural de Araci - BA, nascida 
em 26/12/1988, residente e domiciliada em neste subdistrito, São Paulo - SP fi lha de 
Esmeraldo da Silva e de Josefa Maria de Jesus.

O pretendente: FAUSTO DUARTE FELIX, solteiro, analista de TI, natural de São Paulo - 
SP, nascido em 26/12/1985, residente e domiciliado em São Mateus, São Paulo - SP, fi lho 
de Sebastião Alves Felix e de Altair Costa Duarte Felix. A pretendente: LUANA MARIA 
DE SOUZA PAISANI, solteira, assistente de SAU, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 07/04/1994, residente e domiciliada em neste subdistrito, São Paulo - SP fi lha de 
Luiz Paisani e de Julieta Maria de Souza.

O pretendente: PEDRO MOREIRA DE ALMEIDA, solteiro, eletricista, natural de Ipira - BA, 
nascido em 30/07/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alfredo 
Antonio Almeida e de Joselita Moreira. A pretendente: JUCINEIDE CUSTODIO DA SILVA, 
solteira, telefonista, natural de Juazeiro do Norte - CE, nascida em 13/09/1983, residente 
e domiciliada em neste subdistrito, São Paulo - SP fi lha de Eudócio Vieira da Silva e de 
Elza Custódio da Silva.

O pretendente: LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO, solteiro, pedreiro, natural de Vali-
nhos- SP, nascido em 29/10/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Jeferson Custódio do Nascimento e de Irani de Souza Nascimento. A pretendente: 
DANIELA SANTOS DE OLIVEIRA, solteira, vendedora, natural de São Paulo - SP, nas-
cida em 22/03/1987, residente e domiciliada em neste subdistrito, São Paulo - SP fi lha 
de Paulo Cesar Dias de Oliveira e de Irani de Jesus Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

sua agência de confi ança, ou ligue para
www.netjen.com.br T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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