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BOLSAS
O Ibovespa: -0,5% Pontos: 
85.044,38 Máxima estável: 
85.466 pontos Mínima de -1,31% 
: 84.349 pontos Volume: 11,19 
bilhões Variação em 2018: 
11,31% Variação no mês: -0,38% 
Dow Jones: +0,25% Pontos: 
24.083,83 Nasdaq: -0,05% 
Pontos: 7.003,74 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,4856 Venda: R$ 
3,4861 Variação: +0,45% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,57 Venda: 
R$ 3,67 Variação: +0,73% - 
Dólar Ptax Compra: R$ 3,5034 
Venda: R$ 3,5040 Variação: 
+1,08% - Dólar Turismo Compra: 
R$ 3,4630 Venda: R$ 3,6330 
Variação: +0,64% - Dólar Futuro 

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

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.322,80 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,76% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 148,500 
Variação: -0,13%.

(maio) Cotação: R$ 3,4865 
Variação: +0,33% - Euro (17h32) 
Compra: US$ 1,2168  Venda: US$ 
1,2169 Variação: -0,53% - Euro 
comercial Compra: R$ 4,2420 
Venda: R$ 4,2440 Variação: 
-0,05% - Euro turismo Compra: 
R$ 4,2000 Venda: R$ 4,4200 
Variação: +0,29%.

Futuro: -0,53% Pontos: 85.650 
Máxima (pontos): 85.960 Mínima 
(pontos): 84.900. Global 40 
Cotação: 803,560 centavos de 
dólar Variação: -1,21%.

“Quando se quer 
bem a uma pessoa 
a presença dela 
conforta. Só a 
presença, não é 
necessário mais 
nada”.
Graciliano Ramos (1892/1953)
Escritor brasileiro

pequenas empresas geraram 
196 mil novas vagas, quase 
60% de todos os empregos 
criados por elas no ano 
passado (AE).

Pelo terce i ro  mês 
consecutivo, os pequenos 
negócios lideraram a 

geração de empregos no País. 
Foram 47,4 mil novas vagas com 
carteira assinada, totalizando 
quase 200 mil postos de trabalho 
somente no primeiro trimestre 
de 2018, um aumento de 127% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado, de acordo com 
o Sebrae.

Ao contrário dos outros meses, 
as médias e grandes empresas 
também apresentaram, pela 
primeira vez este ano, um 
saldo positivo em março, com 
a criação de cinco mil vagas, 
mas ainda assim acumulam 
números negativos. Os dados 
são de pesquisa do Sebrae com 

Pequenos negócios 
abriram 47,4 mil vagas 
em março, diz Sebrae

base nos dados do Ministério 
do Trabalho. O presidente 
do Sebrae, Guilherme Afif 
Domingos, disse que não 
é novidade que o emprego 
do País passa pela micro e 
pequena empresa. Segundo 
ele, a melhora é favorecida pelo 
Refi s (parcelamento de débitos 
tributários).

Somando todos os saldos com 
os da Administração Pública, 
o total de empregos formais 
celetistas gerados em março foi 
de 56,1 mil. O setor de Serviços, 
mais uma vez, foi o que gerou 
mais emprego nos pequenos 
negócios. Foram 34,3 mil postos 
de trabalho, destacando as 
empresas que atuam na área de 
Ensino, que abriram mais de 12,2 

mil vagas, seguidas pelas do ramo 
imobiliário, que empregaram 
11,6 mil pessoas.

A pesquisa mostra ainda um 
saldo positivo nos pequenos 
negócios ligados à Indústria 
de Transformação, com a 
geração de 8,3 mil vagas e na 
Construção Civil, com quase 
seis mil empregos. Os pequenos 
negócios do setor Extrativista 
Mineral, que em fevereiro 
demitiram 257 trabalhadores, 
geraram em março 347 postos 
de trabalho. Na Agropecuária, 
o números de vagas também 
subiu para 2,3 mil. Os saldos 
negativos foram registrados no 
Comércio (-3,6 mil), que foi 
menos negativo, se comparando 
ao do mês de fevereiro, quando 

Pessoas observam lista de vagas de trabalho. Os pequenos negócios lideraram a geração de 

empregos no País.

foram demitidas 15,5 mil pessoas 
no setor.

Em 2017, os pequenos 
negócios geraram 338 mil 
postos de trabalho e a tendência 

de crescimento de emprego, 
com carteira assinada, no setor 
vem se confi rmando. Conforme 
os dados do Caged, só neste 
primeiro trimestre, as micro e 

Banco reduz juros de 
crédito imobiliário

São Paulo - O Santander 
informou que reduziu os juros 
anuais de crédito imobiliário 
para 8,99% ao ano no Sistema 
Financeiro de Habitação, e para 
9,49% ao ano para Carteira 
Hipotecária. Nestas condições, o 
banco fi nancia imóveis novos e 
usados com valores de R$ 90 mil 
a R$ 950 mil (DF, MG, RJ e SP) no 
âmbito SFH, e acima de R$ 950 mil 
(DF, MG, RJ e SP) para Carteira 
Hipotecária. Nos demais Estados, o 
valor do imóvel é de até R$ 800 mil.

Segundo o banco, é possível 
contratar o fi nanciamento imo-
biliário a partir de R$ 60 mil, prazo 
máximo de até 35 anos. A renda 
mínima necessária é de R$ 2,5 
mil e o comprometimento com o 
fi nanciamento deverá fi car entre 
30% e 35%. O corte das taxas faz 
parte da estratégia da instituição 
no segmento de crédito imobiliário, 
apontado pelo presidente do 
Santander Brasil, Sérgio Rial, como 
um mercado prioritário para a 
conquista de participação. 

“Cabe a nós, como banco, 
ter um papel fomentador ao 
processo de mudança, com o 
estímulo à competição no mercado 
fi nanceiro”, afi rmou  o executivo. 
Nos três primeiros meses do ano, 
a carteira de crédito imobiliário do 
Banco, para pessoas físicas, atingiu 
R$ 29,117 bilhões, alta de 7,6% ante 
o mesmo período de 2017 (AE).

Ex-ministro da Fazenda e 

pré-candidato à Presidência, 

Henrique Meirelles.

São Paulo - O ex-ministro 
da Fazenda e pré-candidato 
à Presidência da República 
pelo MDB, Henrique Meirelles, 
reforçou que o nome do partido 
para a eleição presidencial será 
escolhido na convenção da 
legenda entre ele e o presidente 
Temer. Pelas regras do TSE, 
os partidos têm o prazo de 20 
julho a 5 de agosto para fazer 
suas convenções. 

Durante almoço com 130 
empresários do Eurocâmaras, 
que reúne entidades em-
presariais com relações entre 
o Brasil e países da Europa, 
Meirelles - que aparece 
oscilando de 0% a 1% em 
pesquisa Ibope com eleitores 
de São Paulo - afi rmou que 
candidatos reformistas devem 
ter um desempenho acima do 
que as pesquisas mostram hoje. 
Ele voltou a citar que o eleitor 
espera um candidato com quatro 
características: competência, 
ser iedade ,  honest idade 
pessoal e experiência. “O 
eleitor não espera candidato 
com declaração bombástica, 

Governo Central acumula 

défi cit primário de R$ 12,980 

bilhões no primeiro trimestre.

A antecipação em dois meses 
do pagamento de precatórios 
fez o Governo Central – Tesouro 
Nacional, Previdência Social 
e Banco Central – registrar 
resultado negativo recorde 
em março. No mês passado, 
o défi cit primário somou R$ 
24,828 bilhões. O valor é 
recorde para o mês e equivale 
a mais que o dobro do défi cit 
de R$ 11,231 bilhões registrado 
em março do ano passado.

Os precatórios são títulos 
públicos emitidos para pessoas 
que venceram processos 
judiciais em última instância. 
De 2013 a 2016, o Tesouro 
concentrava o pagamento em 
novembro e dezembro. O órgão 
antecipou o pagamento para 
maio e junho no ano passado 
e para março e abril neste ano. 
A medida resulta em economia 
para o governo, que deixa de 
atualizar as dívidas judiciais 
mês a mês pela taxa Selic. O 
défi cit primário é o resultado 
negativo nas contas públicas 
desconsiderando o pagamento 
de juros da dívida pública. 

No acumulado de 2018, as 
receitas ainda crescem em 

Título de eleitor
O eleitor tem até o próximo 

dia 9 de maio para requerer a sua 
inscrição eleitoral, alterar dados 
cadastrais ou transferir o domicílio 
eleitoral para estar apto a votar 
nas eleições de outubro. A data 
também será o último dia para o 
eleitor com mobilidade reduzida 
solicitar sua transferência para 
seção com acessibilidade, bem 
como inclusão ou atualização da 
identidade de gênero.

A confi ança dos brasileiros 

ainda está baixa.

O Índice Nacional  de 
Expectativa do Consumidor 
(Inec) subiu para 102,2 pontos 
em abril e é 1,2% menor do 
que o registrado no mesmo 
mês do ano passao. Mesmo 
com o aumento de 0,3% na 
comparação com março deste 
ano, o indicador continua 
abaixo da média histórica, que 
é de 107,9 pontos. Os dados 
estão na pesquisa divulgada 
ontem (25), pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).

Consumidores pouco con-
fiantes tendem a diminuir 
as compras. Com a redução 
do consumo, aumentam as 
difi culdades de recuperação da 
economia. Mesmo com a leve 
recuperação, o Inec de abril 
mostra que a confi ança dos 
brasileiros ainda está baixa. 
Segundo a CNI, há quase dois 
anos, o índice está oscilando 
abaixo da média histórica.

De acordo com a pesquisa, 
a leve recuperação de abril 
é resultado da melhora das 
expectativas dos brasileiros 
em relação à queda infl ação e 
do desemprego e ao aumento 
da renda pessoal nos próximos 
seis meses. O indicador de 
expectativas sobre a infl ação 
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Convenção decidirá ‘entre Temer e 
Meirelles’ quem será o candidato

contrárias ao programa do 
presidente Temer. “Alguns 
presidenciáveis  de fato 
propõem a volta atrás, acabar 
com o teto de gastos, voltar 
a gastar à vontade, não fazer 
reforma da Previdência, existe 
até candidato aí falando em 
grupos menores em reverter 
a privatização da Embraer”, 
citou. 

Ele defendeu a reforma 
da Previdência e disse que a 
discussão não é fazer ou não, 
mas é quando a medida será 
feita porque é necessária. O 
ex-ministro declarou que não é 
possível manter o teto dos gastos 
públicos sem as mudanças 
no sistema previdenciário. 
Respondendo sobre  as 
dificuldades de negociação 
com o Congresso, Meirelles 
disse que um presidente eleito 
com “legitimidade e propostas 
claras” tem chances altas de 
fazer reformas no início de 
governo. “O Executivo no Brasil 
é muito forte, principalmente 
em início de governo. Final é 
mais difícil” (AE).

carisma”, destacou.
Além disso, o ex-ministro 

disse acreditar que o processo 
eleitoral vai levar a uma 
consolidação das candidaturas 
de centro. “Acho que o pro-
cesso eleitoral vai levar a 
essa consolidação, eleição 
é muito aberta e estamos 
ainda em um tempo muito 
cedo na campanha”. Sem 
citar nomes, o emedebista 
crit icou presidenciáveis 
que apresentam propostas 

Confi ança é insufi ciente 
para reativar consumo

aumentou 2,6%, o de desem-
prego subiu 2,5% e o de renda 
pessoal teve alta de 2,7% em 
relação a março.

Mesmo assim, segundo a CNI, 
os consumidores perceberam 
o crescimento de suas dívidas 
e uma piora de sua situação 
econômica. O indicador de 
expectativa de endividamento 
caiu 3,4% e o de situação 
financeira recuou 0,8% em 
abril frente a março. “Com 
isso, o consumidor está menos 
disposto a comprar bens de 
maior valor, como móveis 
e eletrodomésticos”, diz a 
confederação, em nota (ABr). Precatórios: Governo 

tem défi cit recorde

ritmo maior que os gastos. 
Até março, as receitas líquidas 
cresceram 7,4% acima da 
inflação oficial pelo IPCA, 
contra aumento de 4,5% acima 
da infl ação das despesas. 

Além da recuperação econô-
mica, que impulsionou a 
arrecadação nos últimos meses, 
o Novo Refi s, e o crescimento 
dos royalties do petróleo por 
causa da melhoria da cotação 
do produto contribuíram para 
a alta das receitas. Apesar da 
melhoria do desempenho das 
contas públicas, a Previdência 
registrou défi cit de R$ 49,052 
bilhões de janeiro a março, valor 
recorde para o período (ABr).

Representantes de entidades 
da área de saúde, de órgãos 
de defesa do consumidor, 
da Associação Paulista de 
Medicina (APM) e da Pastoral 
da Saúde criticaram ontem (25) 
a proposta da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) 
de estabelecer sistemas de 
coparticipação e de franquia 
para os planos de saúde. 
“Esperamos o bom senso no 
sentido de retroceder com 
essa medida que está para 
ser colocada em prática. Se 
isso não acontecer, serão 
necessárias medidas jurídicas 
para reverter esse cenário”, 
disse o diretor administrativo 
da APM, Florisval Meinão.

A ANS destacou que a 
franquia e a coparticipação 
são mecanismos fi nanceiros “já 
existentes e amplamente usados 
pelo mercado de planos de 
saúde” e que, hoje, cerca de 50% 
dos benefi ciários têm contrato 
por algum desses mecanismos. A 
franquia é o valor estabelecido no 

Entidades diversas criticam 
proposta da ANS

contrato até o qual a operadora 
não tem responsabilidade de 
cobertura – parecido com o que 
ocorre com os veículos. “Esses 
mecanismos são opcionais, ou 
seja, o consumidor pode optar, 
ou não, pelo plano com essas 
características”.

No entender das entidades 
médicas e de defesa dos direitos 
do consumidor, a ideia da ANS, 
no caso da coparticipação, é 
estabelecer um teto de até 
40%. “Se a conta é de R$ 1 
mil, o consumidor ajudaria a 
pagar a conta, pagando R$ 400 
pelo procedimento. Isso sem 
contar a mensalidade”, disse 
a representante do Proteste, 
Marinês Dolci. Quanto à franquia, 
Marinês explicou que seria algo 
semelhante a um seguro de 
carro, com o estabelecimento de 
um limite de gastos. “Nesse caso, 
um consumidor que paga R$ 500, 
teria o valor extra de R$ 6 mil [12 
vezes o valor da mensalidade]. Se 
a conta do hospital for superior 
a isso, ele [consumidor] paga o 
restante” (ABr).

O DEM está animado com a 
possibilidade da candidatura 
de José Luiz Datena ao Senado 
nas eleições 2018. Recém-
fi liado à sigla, o apresentador 
da TV Bandeirantes apareceu 
na liderança da pesquisa Ibope 
para senadores de São Paulo, 
com 33% das intenções de voto.

Presidente estadual do DEM 
em São Paulo, o deputado 
federal Jorge Tadeu Mudalen 
afirmou ter sido procurado 
por um representante de 
Datena que colocou o nome 
do apresentador à disposição 
do partido. De acordo com 
Mudalen, a sigla fi caria “muito 
feliz” com a candidatura.

Apesar de nunca ter con corrido 
a um cargo eletivo, Datena já foi 
fi liado ao PT, PP e PRP antes de 
se integrar ao DEM. Mudalen 
afirmou que o apresentador 
está “superprestigiado” no novo 
partido, mas ponderou que a 
provável candidatura, apesar 
de bem encaminhada, é uma 
decisão de “foro íntimo” de 
Datena. 

Na pesquisa eleitoral , 
realizada apenas no Estado 

Líder na pesquisa, 
Datena empolga DEM

de São Paulo, Datena é 
acompanhado de perto e está 
tecnicamente empatado com 
Eduardo Suplicy. O provável 
candidato do PT alcançou 
32%. A senadora Marta 
Suplicy (MDB) contabilizou 
25% das intenções de voto 
no levantamento Ibope. Ela é 
seguida pelo deputado federal 
Marcos Feliciano (Podemos), 
com 14%.

Ministro Aloysio Nunes 
(PSDB) ficou na quinta 
posição na pesquisa Ibope 
para senadores, com 11% (AE).

José Luiz Datena na 

liderança.
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OPINIÃO
Finanças e 

empreendedorismo: 
uma dupla perfeita

Segundo o IBGE, 

60% das empresas no 

Brasil fecham antes de 

completar 5 anos e, um 

dos principais motivos, 

é a má gestão fi nanceira

Enumero  aba ixo  3 
passos efetivos de fácil 
implementação que 

irão ajudar você a colocar as 
contas em dia e potencializar 
os resultados do seu negócio. 
Confi ra:

1- Separar as contas. 

Agora acabou a desculpa. 
Blocos coloridos e anotações 
- É bem comum ver o 
empresário utilizar a mesma 
gaveta para receber e pagar 
contas pessoais e da empresa. 
Esse ato gera a incerteza de 
quanto a empresa realmente 
fatura e gasta, e qual valor de 
retirada mensal o proprietário 
ou sócios fazem mensalmente. 
Mas tenho uma notícia boa: isso 
é fácil de resolver.

Pegue uma caneta, separe 
dois blocos adesivos (post-it) 
de cores diferentes, adicione 
uma dose de disciplina e 
pronto!  E já que o dinheiro 
está todo no mesmo lugar faça 
o seguinte:

Escolha uma cor (amarelo, 
por exemplo) e todo dinheiro 
que você for pegar para 
comprar algo pessoal, anote 
o valor e ao que se refere. Por 
exemplo: use uma folha do 
bloco amarelo e escreva R$ 
50,00 - farmácia/remédio para 
as crianças. Em outra folha 
amarela escreva R$ 30,00 – 
cinema. Numa outra, anote R$ 
20,00 - lanche para a escola, e 
assim por diante.

E com outra cor (azul, por 
exemplo) escreva os recursos 
destinados às contas da 
empresa: R$ 200,00 - matéria 
prima; R$ 100,00 – impostos; 
R$ 500,00 - adiantamento de 
funcionário, etc. Ao fi nal do 
dia, você saberá exatamente 
quanto saiu para as contas 
pessoais e o que foi destinado 
para a empresa.

2-  Fluxo de caixa. 
Uma planilha bem simples 
é o suficiente - Após ter 
separado as contas pessoas 
e profissionais, é hora de 
planejar fazendo uma planilha 
de contas a pagar e contas a 
receber, para identifi car aonde 
o dinheiro está indo. A planilha 

pode ser feita no Excel, com 
5 colunas: data, ocorrência, 
entrada, saída e saldo.

Faça uma previsão das 
entradas diárias (vendas à 
vista e recebimentos a prazo) 
e das contas dia a dia que 
terá que pagar. Faça um 
planejamento de 30 dias para 
esta planilha. Isso será um raio 
x fi nanceiro da sua empresa, 
ou seja, você saberá o quanto 
terá que pagar e o quanto irá 
receber e a planilha já calcula 
automaticamente o saldo 
diário.

E se você verifi car na planilha, 
por exemplo, que daqui a 10 
dias vai faltar dinheiro para 
pagar as contas, o que pode ser 
feito? Sabedor da necessidade 
de recurso fi nanceiro, você 
pode criar alguma promoção 
para incremento das vendas 
e ofertas para pagamento 
à vista. E, se mesmo assim 
não conseguir, você saberá 
exatamente quanto de capital 
de giro vai precisar ao procurar 
uma instituição fi nanceira.

3- Capital de giro - É 
o capital necessário para 
fi nanciar a continuidade das 
operações da empresa ou 
para a expansão daquele 
negócio, ou seja, quanto a 
empresa precisa de recurso 
fi nanceiro para pagar as contas 
e manter as portas abertas. Por 
exemplo, num mês em que o 
faturamento cair ou se você 
vender muito a prazo, como 
fará para pagar as contas no 
vencimento? 

Se for preciso comprar 
novos móveis ou instalar um 
ar condicionado, também 
será necessário um recurso 
fi nanceiro extra. Após seguir 
os 3 passos acima e com esses 
dados em mãos, é possível 
saber exatamente quanto 
o dono da empresa está 
retirando por mês, e ainda 
permitirá tomar as decisões 
mais assertivas para o negócio 
decolar.

Lembre-se, ainda, que a 
ligação entre o planejamento 
e a disciplina costuma ser o 
elo entre o desejo e sonho de 
sucesso realizado.

(*) - É palestrante de vendas e 
motivação, especialista em vendas 

com qualifi cação internacional, 
consultor e autor dos livros “A 

Divertida Arte de Vender”; “Motivação 
Nota 10”; “21 soluções para 

potencializar seu negócio”; entre 
outros (www.erikpenna.com.br).

Erik Penna (*)
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Uma operação da Polícia 
Federal (PF), ontem (25) 
em São Paulo, combate o 
desvio e comércio de créditos 
tributários da União. Segundo 
o órgão, os desvios podem 
ter somado mais de R$ 300 
milhões. Esta é a segunda 
fase da operação, que recebeu 
o nome de Manigância e que 
foi defl agrada no dia 22 de 
março. Foram cumpridos 
cinco mandados de prisão 
preventiva, um de prisão 
temporária e cinco mandados 
de busca e apreensão, 
expedidos pela 5ª Vara Federal 
Criminal. 

A investigação teve início 
em dezembro de 2016, 
após a Receita Federal ter 
comunicado à PF possíveis 
cr imes  comet idos  por 
uma servidora do órgão. A 
investigação procurava apurar 
a prática de corrupção passiva 
e inserção falsa de dados em 
sistema de informação ofi cial 
por parte de uma analista 
tributária da Receita, que 

Segundo a PF, créditos lícitos de grandes contribuintes eram 

desviados em favor de empresas geridas pelos criminosos.

O presidente da Itália, Sergio 
Mattarella, afirmou ontem 
(25) que a “Constituição” e 
“resistência” estão conectadas 
durante ato pelo dia das 
celebrações dos 73 anos do 
Aniversário da Libertação, 
quando o país foi libertado 
do regime nazi fascista. 
“Nossa Constituição, um selo 
de libertação e democracia, 
conecta-se ao grande movimento 
de renovação expresso pela 
Resistência”, disse.

Mattarella fez um discurso no 
teatro de Casoli, “um dos centros 
da Resistência de Abruzos”. “Esta 
ocasião nos permite, de fato, 
lembrar as páginas da história, 
nem sempre adequadamente 
conhecidas, escritas pela 
Resistência no sul da Itália. A 
Pátria, renascida das cinzas 
de guerra, estava diretamente 
ligada ao Risorgimento, seus 
ideais de liberdade, humanidade, 
civilização e fraternidade”, 
explicou.

O presidente da Itália, Sergio Mattarella fez um discurso no 

teatro de Casoli, em Abruzos.

O aplicativo de mensagens 
instantâneas  WhatsApp 
aumentou ontem (25) de 
13 para 16 anos a idade 
mínima de seus usuários em 
toda a Europa. A medida foi 
tomada antecipando o novo 
regulamento sobre privacidade 
de dados (GPDR), que entrará 
em vigor no próximo dia 25 de 
maio. “No próximo mês, a União 
Europeia atualiza suas leis de 
privacidade para exigir mais 
transparência sobre como os 
dados da internet são usados 
online”, diz o comunicado do 
WhatsApp. 

Segundo o texto, o aplicativo 
vai pedir aos usuários europeus 
para confirmarem a idade 
na hora de aceitar os novos 
termos do serviço.   Além disso, 
entre outras atualizações, 
o WhatsApp ressaltou que 
“criou uma entidade dentro da 
União Europeia para oferecer 
seus serviços e atender aos 
novos e estritos padrões de 
transparência quanto à maneira 
de proteger a confi dencialidade 
dos seus usuários”.

Dados da  ent idade 
revelam que, em 2016, 
foram contabilizados 

cerca de 216 milhões de casos 
de malária em 91 países – um 
aumento de 5 milhões em 
relação ao ano anterior. 

As mortes pela doença 
tota l izaram 445 mi l  no 
mesmo ano, número similar 
ao registrado em 2015 (446 
mil mortes). “O ritmo atual 
é insufi ciente para atingir os 
marcos defi nidos para 2020 por 
meio do documento Estratégia 
Técnica Global da OMS para a 
Malária 2016–2030 – sobretudo 
no que diz respeito a metas 
como a redução de 40% na 
incidência de casos e mortes 
pela doença”, informou.

Em comunicado, a entidade 
lembrou as sete décadas de 
combate a uma das doenças 
mais antigas da humanidade 
e lembrou que o Continente 
Africano, sozinho, responde 
por 90% do total de casos e 91% 
das mortes por malária. “Os 
países onde há transmissão de 
malária estão se posicionando 
cada vez mais em um de dois 

O uso de redes é um método efi caz de proteção contra o mosquito 

da malária.

Nova Constituição da 
Igreja Católica já tem 
rascunho pronto

Os cardeais do “C9”, comissão 
convocada pelo papa Francisco 
para reformar a Cúria Romana, 
já escreveram o rascunho de uma 
nova Constituição Apostólica para 
a Santa Sé. Segundo o diretor da 
Sala de Imprensa do Vaticano, Greg 
Burke, grande parte dos trabalhos 
da 24ª reunião do grupo, concluída 
ontem (25), foi dedicada à releitura 
do texto, que substituirá a carta 
magna “Pastor Bonus”, promulgada 
por João Paulo II, em 1988

“Ao fi m da redação, que exigirá 
ainda um pouco de tempo, os 
cardeais aprovarão o texto a ser 
entregue ao Santo Padre para a 
aprovação fi nal”, afi rmou Burke, 
que prevê ainda “meses” de 
trabalho para o “C9”. O nome da 
nova Constituição Apostólica, 
ainda não confirmado, fará 
referência à “Igreja em missão”. A 
próxima reunião do conselho de 
nove cardeais está marcada para 
11 a 13 de junho.

A reforma da Cúria é um 
dos principais objetivos do 
pontifi cado de Francisco e deve 
incluir iniciativas para ampliar a 
participação das mulheres e dos 
jovens nos órgãos da Santa Sé. 
Cada dicastério teve sua estrutura 
revisada pelos cardeais, com a meta 
de descentralizar a administração 
católica (ANSA).
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No dia Mundial da Malária, OMS alerta 
que progresso contra a doença parou

No Dia Mundial da Malária, lembrado ontem (25), a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que 
a resposta global à doença está numa espécie de encruzilhada já que, após um período de sucesso 
sem precedentes no controle da enfermidade, o progresso parou

transmitidos pela fêmea 
in fec tada  do  mosqu i to 
Anopheles. A cura é possível 
se o quadro for tratado em 
tempo oportuno e de forma 
adequada, podendo evoluir 
para forma grave e para óbito. 
Os sintomas incluem febre, 
dor de cabeça ou no corpo, 
náuseas, calafrios e muito 
suor. O tratamento depende 
de fatores como a espécie 
do protozoário infectante; a 
idade do paciente; condições 
associadas, como gravidez; e 
outros problemas de saúde; 
além da gravidade da doença.

A maioria dos casos de 
malária se concentra na região 
amazônica, nos estados do 
Acre, Amapá, Amazonas, 
Maranhão, de Mato Grosso, do 
Pará, de Rondônia, Roraima e 
do Tocantins. Para quem esteve 
em áreas onde há circulação 
de malária nos últimos seis 
meses, a orientação é contar 
o fato a um profi ssional de 
saúde. “E, antes de ir para uma 
área que tem malária, procure 
orientação sobre prevenção”, 
informou o ministério (ABr).

grupos: aqueles que estão 
se encaminhando rumo à 
eliminação da doença e aqueles 
com alta carga da malária 
e que reportam aumento 
signifi cativo de casos”.

Com o tema ‘Prontos 
para combater a Malária’, a 
campanha este ano pretende 
reforçar a energia coletiva 
e o compromisso por parte 
da comunidade global em 
unir esforços em prol de um 

mundo livre da doença. “Sem 
uma ação urgente, a maioria 
dos ganhos na luta contra a 
malária está sob ameaça. A 
OMS continua a cobrar maiores 
investimentos e cobertura 
ampliada de ferramentas que 
previnam, diagnostiquem e 
tratem a malária”, concluiu.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, a malária é uma 
doença infecciosa febril aguda, 
causada por protozoários 

PF faz operação contra desvio 
de créditos tributários

modifi cava a titularidade de 
créditos legítimos em benefício 
de outras empresas.

No esquema, os créditos 
lícitos de grandes contribuintes 
eram selecionados e desviados 
em favor  de  empresas 
intermediárias que eram 
geridas pelos criminosos. 
Com a captação de possíveis 
interessados, os créditos 

eram então vendidos e 
transferidos aos benefi ciários 
fi nais por meio de pedido 
eletrônico de compensação 
e restituição. Os presos 
vão responder pelos crimes 
de associação criminosa, 
corrupção passiva, inserção 
de dados falsos em sistemas 
de informações e estelionato 
(ABr).

Itália celebrou 73 anos da 
Libertação do nazifascismo

Para o chefe de Estado 
italiano, “não foi, portanto, por 
acaso que os homens da Brigada 
Maiella escolheram para si a 
denominação de patriotas. O 
mesmo que os jovens que iriam 
morrer em nome da Unifi cação 
da Itália”.O presidente seguiu 
seu discurso, perante uma 

multidão, explicando que “entre 
1943 e 1944, alguns dos episódios 
mais dramáticos e decisivos 
da longa e sangrenta guerra 
ocorreram para libertar a Itália 
do nazifascismo e para retornar 
o nosso país às fi leiras das nações 
democráticas e plenamente 
civilizadas” (ANSA).

WhatsApp veta usuários 
menores de 16 anos na UE

A empresa se dividiu em 
duas partes para continuar 
operando no continente. Lá, 
o serviço será fornecido pelo 
WhatsApp Ireland Limited, 
nova entidade com sede na 
Irlanda, enquanto que no 
resto do mundo, inclusive no 
Brasil, ele será operado pela 
WhatsApp Inc, empresa já 
existente. A GPDR entrou em 
vigor na Europa recentemente 
e já é vista como a maior 
reforma na privacidade online. 
Ela obriga todas as empresas a 
serem transparentes quantos 
aos dados que coletam dos 
usuários (ANSA).

Quadro de Modigliani 
será leiloado por valor 
recorde nos EUA

Uma obra  do  ar t i s ta 
italiano Amedeo Modigliani, 
representando uma mulher 
nua, será leiloada no dia 14 de 
maio em Nova York, nos Estados 
Unidos, por um valor estimado 
a US$ 150 milhões, anunciou 
ontem (24) a casa de leilões 
Sotheby's.

O quadro "Nu Couché" ou 
"Nu deitado" foi pintado em 
1917, pouco antes da morte de 
Modigliani. A obra retrata uma 
mulher deitada de costas sobre 
um lençol branco, olhando por 
cima dos ombros diretamente 
ao público. Ela é uma das mais 
famosas do pintor italiano.

A pintura foi adquirida pelo 
atual proprietário, que não 
teve sua identidade revelada, 
por US$ 26,9 milhões, em 
um leilão no ano de 2003. 
Modigliani nasceu em 1884 na 
cidade de Livorno, na Itália. 
O artista italiano morreu em 
1920, em Paris, aos 35 anos, em 
decorrência de uma meningite 
tuberculosa (ANSA).



Big data na prospecção
de novos clientes

No universo das 

agências e dos gestores 

de comunicação e 

marketing, encontrar 

as melhores formas 

para as empresas se 

comunicarem com o 

público sempre foi o 

ponto central

O que a revolução digital 
fez foi acrescentar a esse 
core novas maneiras e 

ferramentas de atuação e 
gestão para atender à demanda 
crescente por fundamentação 
e métricas para as ações 
propostas. Foi-se o tempo 
da “genialidade pura” e do 
“feeling” para criar e propor 
ações de massa para públicos 
mais ou menos genéricos. 

Para ser relevante e efetivo 
hoje, é preciso conhecer 
o público, entender bem 
suas necessidades e então 
pensar na experiência a ser 
proporcionada a este público. 
Afi nal, de que adianta gastar 
muito para aparecer no horário 
nobre da TV, nas páginas 
mais caras das revistas ou 
impulsionar dezenas de posts 
em redes sociais se você não 
sabe muito bem com que 
público falar, como falar, onde 
falar e, principalmente, o que 
e quando falar? 

Nestes tempos digitais, há 
grande diversidade de canais, 
e as marcas devem estar em 
todos eles - como seus clientes 
estão - com a mensagem certa, 
no tom correto, na hora exata. 
Em tempos de Big Data, o 
uso inteligente deste grande 
volume de dados, com coleta 
efi ciente e análises precisas, 
é fundamental para embasar 
qualquer plano de atuação. 

Assim, com o imenso 
volume de informações que 
geramos e temos à disposição 
e a necessidade de analisá-
las de forma rápida, objetiva 
e concreta, surgem diversas 
soluções voltadas a extrair 
o valor real dessa massa 

de dados e transformá-la 
em conhecimento útil para 
embasar ações e iniciativas 
guiadas por dados para as 
marcas. 

Este uso estratégico do 
Big Data é importante já 
na hora de conquistar um 
cliente - seja prospectando 
uma determinada empresa/
marca, seja atendendo a uma 
chamada específi ca, pois você 
tem que estar preparado 
para a disputa com outros 
fornecedores. A prospecção e 
mesmo a formatação de uma 
proposta são trabalhos caros 
e que levam tempo.

É preciso que profi ssionais 
qualifi cados estudem muito 
bem o cliente e/ou sua demanda, 
entendam o que acontece no 
entorno deste cliente e quais 
são os seus problemas, para 
poder então formatar um plano 
de atuação/proposta voltado 
ao atendimento daquilo que 
ele precisa.

Estamos falando de trabalhar 
com um grande volume de 
dados com muita velocidade, 
veracidade, valor e variedade, 
se tornando um gerador de 
insights, um empoderador para 
os profi ssionais de comunicação 
e marketing. Com isso, em uma 
reunião de apresentação para 
um provável futuro cliente, 
por exemplo, você terá um 
tom de autoridade muito 
maior, oferecendo ideias mais 
concretas de atuação, além de 
insights signifi cativos para o 
negócio deste futuro cliente. 

Assim também o trabalho de 
prospecção se torna mais rico 
e criativo com as informações 
que a plataforma permite 
captar. Sua agência pode e 
deve utilizar o big data para 
conquistar novos clientes. 
Empoderando a tomada de 
decisão por meio de um 
trabalho de inteligência com 
informações estratégicas.

 
(*) - É CEO da Zeeng – Data Driven 

Platform, e atua com Marketing 
Digital, com participação em mais de 

cem projetos relacionados ao tema 
(http://www.zeeng.com.br/).

Eduardo Prange (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171
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A - Lendas Urbanas 
É sábado à noite. Você decide embarcar em um tour mal-assombrado 
pelas ruas de São Paulo. O que será que o medo lhe reserva na próxima 
esquina? Tudo o que sabemos é que o inusitado irá cruzar o seu caminho 
durante a “viagem 464” do SP Haunted Tour, em um trajeto que percorre 
histórias trágicas, crimes famosos e lendas urbanas. Esse passeio é 
tão inofensivo quanto os bonecos animatronics da Disney! Afi nal, os 
verdadeiros fantasmas dessa imersão pela cena noturna paulistana 
são as afl ições da mente humana e os problemas que assombram o 
cotidiano, desde a época colonial.O passeio dura 2h a bordo de um 
ônibus executivo de 42 lugares. E o circuito passa por pontos como o 
Cemitério da Consolação, o Theatro Municipal,a Catedral da Sé, entre 
outros. Faça sua reserva pelo whatsapp: 11-992415239      

B - Soluções Sustentáveis  
Estão abertas as inscrições para o Concurso Reinvente, realizado pela 
Quattro Projetos e patrocinado pela Lojas Renner. A iniciativa avalia 
projetos que proponham soluções inovadoras e sustentáveis para o varejo 
de moda dentro do conceito de economia circular, que é regenerativa e 
pretende manter constantemente produtos e materiais em seu mais alto 
nível de utilidade e valor. O concurso é dividido em quatro categorias: 
matéria-prima, produção, varejo e pós-consumo. Os interessados devem 
inscrever projetos que contenham uma ideia inovadora para pelo menos 
um desses elos da cadeia de valor do setor varejista têxtil, atendendo às 
premissas da economia circular. Inscrições e mais informações no site: 
(www.concursoreinvente.com.br).

C - Programa de Estágio 
A Pirelli abriu inscrições para seu Programa de Estágio 2018, com vagas 
para o segundo semestre. São cerca de 40 oportunidades, disponíveis 
para estudantes com conclusão de curso prevista para entre dezembro 
de 2019 e junho de 2020, nas unidades fabris de Campinas e Feira de 
Santana; e nos escritórios localizados em São Paulo e Santo André. Para 
candidatar-se a umas das vagas, o candidato deve estar matriculado em 
cursos do ensino técnico ou superior. O processo seletivo será composto 
pelas etapas de inscrição, teste online, dinâmicas online e painel com 
Recursos Humanos e gestores. Os interessados devem se cadastrar 
no site (http://www.metatalentos.com.br/pirelli/) até o dia 25 de maio.

D - Tecnologia no Trabalho
Amanhã (27), às 8h, a FecomercioSP sedia o seminário “Como será 
o trabalho à luz das novas tecnologias”. O tema será discutido com 
especialistas, empresários de diversos setores, entidades representativas, 
educadores e sociedade civil. Há pesquisas que apostam que, em até dez 
anos, a maior parte dos seres humanos vai trabalhar com técnicas que 
ainda não foram inventadas. As tecnologias disruptivas, que aparecem 
depois do advento da internet, ao contrário das tecnologias evolutivas, 
exigem habilidades inexistentes. É sobre essas novas formas de contratar e 
de exercer o trabalho, bem como seus principais desafi os e tendências, que 
o evento pretende tratar. Inscrições gratuitas: (https://goo.gl/GYwX1y).

E - Sabedoria na Saúde
A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial anuncia 
a adesão à campanha Choosing Wisely Brasil. A iniciativa foi criada pela 
American Board of Internal Medicine, em 2011, e chegou ao país em 
2015. O objetivo é ampliar a percepção dos profi ssionais da saúde para 
a importância do uso adequado, consciente e sem excessos de recursos 
da área e vai ao encontro do conceito ‘Less is more’ (menos é mais). O 
projeto engaja diversas sociedades médicas para que apontem, através 
de uma lista de recomendações, condutas que não devem ser adotadas, 
fazendo com que os especialistas refl itam sobre os procedimentos de 
sua atividade. Mais de 70 sociedades médicas na Alemanha, Canadá, 
Inglaterra, Japão e Brasil, já publicaram mais de 400 recomendações. 
Saiba mais em (http://www.sbpc.org.br/noticias-e-comunicacao/sbpcml-
participa-do-choosing-wisely-brasil/). 

F - Infraestrutura Urbana 
Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em ‘Projeto 
e Gestão de Infraestrutura Urbana’ oferecido pelo Departamento de 
Engenharia Civil da UFSCar, que será ministrado na cidade de São Paulo.
Objetiva difundir conhecimentos atualizados na área de Projeto e 
Gerenciamento de infraestruturas urbanas, a partir de uma abordagem 
multidisciplinar dos problemas que atingem as cidades. O público-alvo 
é formado por profi ssionais que atuam na área e que desejam aprimorar 
sua formação, adquirindo uma visão integrada dos vários subsistemas 
urbanos - saneamento, transportes, planejamento e iluminação pública. 
Inscrições e mais informações em: (www.nucleodegeo.ufscar.br). 

G - Realidade Invertida
A Saint-Gobain Glass, única produtora de vidro texturizado no Brasil, 
participa da 13ª edição da Glass South America, evento bienal mais 
importante do setor vidreiro na América Latina, que acontece entre os 
dias 9 e 12 de maio, no  São Paulo Expo. A empresa vai surpreender 
com um estande ousado. O lounge de 90 m² propõe uma refl exão sobre 
realidade invertida: a mesma ambientação funcional apresentada em vidro 
texturizado, será reproduzida em OSB (placas compostas a partir da 
madeira) espelhado no teto, criando um jogo de opostos. O mote central 
do projeto é desmistifi car a vulnerabilidade do vidro, mostrando como é 
possível produzir com esse material tudo aquilo que estamos habituados 
a ver em outras matérias-primas (www.saint-gobain-glass.com).

H - Mestrado em Café 
A Università del Caffè, localizada em Trieste, na Itália, está com vagas abertas 
para ‘Mestrado em Economia e Ciência do Café’. Será selecionado um 
estudante brasileiro para receber bolsa integral - que cobre o valor inteiro do 
curso, despesas de viagem, alojamento e outros benefícios. É necessário ser 
graduado em Economia, Administração, Engenharia, Engenharia Agronômica, 
Ciências e áreas relacionadas, além de envolvimento profi ssional com o café. 
Fluência em inglês é um diferencial. As aulas, em inglês, são divididas em 
12 módulos e 60 créditos universitários com carga horária de 400 horas,nas 
dependências da Fundação Erneto Illy. Inscrições (http://unicaffe.illy.com/en/
courses/higher-ducation/universita_del_caffe_master), ou tel. (11) 3818-4005.

I - Crescer na Empresa
O BK Brasil, empresa responsável pela administração e operação no 
Brasil da marca Burger King®, está com o processo seletivo aberto para 
700 vagas de Operações em todo o Brasil, sendo 500 para atendentes de 
restaurante e 200 para coordenadores de turno restaurante. As vagas são 
para trabalhar no período diurno e noturno e pessoas com defi ciência 
também podem se candidatar. Para os que tiverem interesse nas vagas 
de coordenador de turno restaurante, é requisito ter experiência de no 
mínimo 2 anos em gestão de unidades de negócios. Uma oportunidade 
para que jovens iniciem a carreira em uma empresa que oferece a 
possibilidade de crescimento e ascensão profi ssional. Interessados podem 
cadastrar o currículo no portal: (http://www.burgerking.com.br/carreira). 

J - Seguro para Pintores 
A Tintas MC, a partir de uma iniciativa inédita e exclusiva, acaba de 
criar o Seguro de Vida Pintor, em parceria com a Corretora Loschiavo 
e Mapfre Seguros. Exclusivo para a categoria dos pintores, o produto 
possui cobertura nacional é e uma inovação no mercado, contemplando 
seguro de vida, proteção de acidentes pessoais e invalidez permanente por 
acidente. Além dos benefícios para o pintor segurado, o consumidor fi nal, 
que geralmente é o contratante do pintor, se sentirá muito mais tranquilo 
em contratar um profi ssional segurado para executar os trabalhos em sua 
residência. Saiba mais contatando (11) 94312-1412 ou (11) 2219-1412.
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O gastos de brasileiros no exterior 
chegaram a US$ 4,932 bilhões no 
primeiro trimestre deste ano. Os 
dados foram divulgados ontem 
(25) pelo Banco Central (BC). 
Em relação ao mesmo período de 
2017, houve crescimento de 10,2%, 
quando foi registrado o valor de 
US$ 4,474 bilhões em despesas 
com viagens internacionais. Esse 
foi o maior resultado para o 
primeiro trimestre desde 2015, 
quando foram registrados US$ 
5,232 bilhões.

As receitas de estrangeiros 
fi caram em US$ 1,934 bilhão nos 
três meses do ano, contra US$ 
1,846 bilhão no mesmo período 
de 2017. Em março, os gastos de 
brasileiros em viagens ao exterior 
chegaram a US$ 1,524 bilhão. No 
mesmo mês do ano passado, essas 
despesas foram um pouco maiores: 
US$ 1,533 bilhão. Já as receitas de 
estrangeiros no Brasil fi caram em 
US$ 544 milhões, contra US$ 650 
milhões no mesmo mês de 2017 
(ABr).

O resultado esperado para este ano é de um défi cit em 

transações correntes maior do que o de 2017.

A s  c o n t a s  e x t e r n a s 
apresentaram resultado 
positivo, em março. De acordo 
com dados divulgados ontem 
(25) pelo Banco Central (BC), 
o superávit em transações 
correntes, que são compras 
e vendas de mercadorias e 
serviços e transferências de 
renda do país com o mundo, 
fi cou em US$ 798 milhões. Em 
março de 2017 também houve 
resultado positivo: US$ 1,386 
bilhão. Este é o segundo mês 
do ano com resultado positivo. 
Em fevereiro, o superávit em 
transações correntes fi cou em 
US$ 290 milhões. 

Para abril, o BC também 
projeta novo superávit, de US$ 
1,5 bilhão. 

Apesar dos superávits 
nesses meses, o chefe do 
Departamento de Estatísticas, 
Fernando Rocha, lembrou que 
o resultado esperado para 
este ano é de um défi cit em 
transações correntes maior 
do que o de 2017 (US$ 9,762 
bilhões). A previsão para 2018 
é de saldo negativo de US$ 
US$ 23,3 bilhões. No primeiro 
trimestre, o país registrou 
défi cit de US$ 3,219 bilhões, 
contra US$ 4,644 bilhões em 
igual período de 2017. Com 

Ligeiro recuo na 
confi ança dos 
empresários da 
construção

O Índice de Confiança 
da Construção (ICST), da 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), teve um ligeiro recuo em 
abril ao variar -0,1 ponto. Com a 
queda, o indicador passou para 
82 pontos em uma escala de 
zero a 200 pontos. A queda foi 
puxada pelas perspectivas de 
curto prazo dos empresários, 
já que o Índice de Expectativas 
recuou 0,5 ponto e atingiu 92,7 
pontos. 

O componente responsável 
pelo decréscimo foi a tendência 
de negócios para os próximos 
seis meses, que caiu 1 ponto. Já 
o Índice da Situação Atual, que 
mede a confi ança no momento 
presente, subiu 0,3 ponto em 
abril e alcançou 71,7 pontos. A 
principal responsável por essa 
melhora foi a percepção sobre 
a situação atual das carteiras de 
contratos, que subiu 0,7 ponto.

De acordo com a FGV, o recuo 
das expectativas indica que a 
incerteza do momento em que 
vive o país continua afetando 
o ânimo dos empresários da 
construção. Apesar disso, 
segundo a FGV, a percepção 
em relação à situação corrente 
dos negócios avançou, devido 
principalmente ao aumento na 
intenção dos empresários em 
contratar. O Nível de Utilização 
da Capacidade do setor se 
manteve estável em abril (ABr).

É grande a diferença entre taxa nominal e taxa real de juros.

A demonstração está 
em pesquisa feita pela 
Fiesp, que comparou os 

dados de países que empregam 
metodologia semelhante à 
brasileira para o cálculo do 
spread. 

Na média, os países analisados 
têm spread de 1,5 ponto 
percentual, contra 21,5 pontos 
percentuais da média brasileira. 
A análise mostra também que 
a situação tem piorado. A 
diferença entre o spread atual 
e o que era praticado no Brasil 
no período de 2012 a 2014 fará 
com que entre 2017 e 2022 as 
pessoas físicas gastem R$ 1,04 
trilhão a mais para pagar os 
empréstimos contraídos em 
2017.

“Certamente há uma dis-
torção nesse cenário, pois só 
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Spread custará R$ 1 trilhão a 
mais de juros às pessoas físicas

Não há dúvida: é o maior do mundo o spread bancário brasileiro, que é a diferença entre o que os 
bancos pagam pelo dinheiro captado em depósitos e aplicações e o quanto cobram de juros nos 
empréstimos

concorrência, fi ca evidente o 
abuso”, enfatiza o presidente 
da Fiesp e do Ciesp, Paulo Skaf.

Não há justificativa para 
a diferença entre o spread 
brasileiro e o de outros países. 
Um dos principais componentes 
para o cálculo do spread, que é a 
inadimplência, é menor no Brasil 
que em outros países. O Brasil 
ocupa apenas a 66ª posição 
no ranking da inadimplência, 
atrás de países que possuem 
spread bem menos elevado, 
como Itália, Irlanda, Portugal, 
Rússia e Espanha. “A Itália 
tem inadimplência 4,4 vezes 
maior do que a do Brasil, mas 
o spread total brasileiro é quase 
20 vezes maior”, explica José 
Ricardo Roriz Coelho, segundo 
vice-presidente da Fiesp (AI/
Ciesp-Fiesp).

no ano passado, os bancos 
brasileiros tiveram lucro maior 
que a soma das 262 empresas de 
capital aberto. Sou o presidente 

da maior entidade empresarial 
do Brasil, e sou a favor do 
lucro justo, porém quando se 
tem uma situação de falta de 

Contas externas voltam a 
fi car positivas em março

a recuperação da atividade 
econômica, cresce a demanda 
por bens e serviços no exterior 
e há maior remessa de lucros e 
dividendos.  

“A recuperação da economia 
aumenta a demanda por bens 
de consumo duráveis e não 
duráveis, matérias-primas e bens 
intermediários”, disse Rocha. No 
balanço das transações correntes 
está a balança comercial  que 
apresentou superávit de US$ 
5,974 bilhões, no mês passado, 
e de US$ 13,003 bilhões, no 
primeiro trimestre. A conta de 
serviços registrou saldo negativo 

de US$ 2,776 bilhões, em 
março, e de US$ 8,108 bilhões, 
nos três meses do ano.

Quando o país registra 
saldo negativo em transações 
correntes, precisa cobrir o 
défi cit com investimentos ou 
empréstimos no exterior. A 
melhor forma de fi nanciamento 
do saldo negativo é o investimento 
direto no país (IDP), porque 
recursos são aplicados no setor 
produtivo do país. Em março, 
esses investimentos chegaram a 
US$ 6,539 bilhões e no primeiro 
trimestre a US$ 17,747 bilhões 
(ABr).

Aumentaram os gastos de brasileiros no exterior
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População idosa deve ter 
acesso a seguro de vida?

A população de pessoas 

com mais de 60 anos no 

Brasil foi inferior a 10% 

durante todo o século XX

Na últ ima década , 
porém, esse perfil 
passou por rápidas 

transformações. De acordo 
com o último levantamento 
do IBGE, entre 2005 e 2015, a 
proporção de pessoas com mais 
de 60 anos de idade cresceu em 
velocidade superior à da média 
mundial, saindo de 9,8% para 
14,3%. 

Isso signifi ca que dos 207 
milhões de brasileiros, mais 
de 26 milhões estão acima dos 
60 anos. A previsão é de que 
em 2027, menos de 10 anos, 
portanto, essa fatia chegue a 37 
milhões de pessoas. Os idosos 
ou a população da terceira 
idade sempre permaneceu 
esquecida pela maior parte dos 
setores da economia. 

Avaliava-se, talvez, que eles 
já não teriam mais desejos ou 
necessidades específicas a 
serem atendidas. Ou que os 
mesmos produtos, serviços 
e atendimentos prestados à 
população adulta em geral 
deveria ser direcionada a 
eles. Porém, conforme aponta 
levantamento realizado pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas, a realidade 
é justamente contrária. 

A pesquisa mostra que 
34% dos idosos brasileiros 
sentem falta de produtos 
específi cos para atender suas 
necessidades. Nos últimos 
anos, estamos assistindo a uma 
movimentação – que poderia 
ser em volume um pouco maior 
– de empresas que passaram 
a se dedicar a esse público 
crescente. Isso é realmente 
importante. Os produtos 
mudaram, a  tecnologia 
avançou absurdamente, a 
velocidade de informações é 
outra, assim como o vestuário, 
modo e estilo de vida, acesso 
às informações, viagens, 
condições de compra. Tudo 
mudou e muda diariamente. 

As pessoas continuam 
querendo ser bem atendidas 
em suas necessidades, olho 
no olho quando a compra é 
presencial, com agilidade e 
informações coerentes. Os 
detalhes fazem toda a diferença, 
não importa a faixa etária. São 

os detalhes diferentes que 
contam: usabilidade, custos, 
aplicação, características.

Por isso, sim, a população 
idosa deve ter acesso e poder 
contratar um Seguro de Vida 
adequado à sua realidade assim 
como pessoas de qualquer 
outra idade podem e fazem. 
Por que não contemplar 
nesses seguros serviços de 
acompanhantes, cuidadores, 
auxiliar de enfermagem, 
nutricionistas, fi sioterapeutas, 
serviços odontológicos; 
a c o m p a n h a m e n t o  a 
laboratórios e médicos, 
orientação para caminhadas, 
personal trainer especializado 
nesta geração?

Por que não disponibilizar 
um seguro desenvolvido 
especialmente para esse 
público e que garanta alguns 
benefícios importantes para 
o dia a dia da família, como 
ass istência  res idencia l , 
com serviços de chaveiro, 
eletricista, encanador, entre 
outros, além de dicas de 
nutrição e orientação para a 
realização de atividades físicas 
para os segurados? Que ofereça 
desconto em medicamentos e, 
especialmente, indenização 
em caso de morte do titular, 
seja por acidente ou causas 
naturais?

Claro, muitos pensarão que 
um seguro para essa fatia 
da população representa 
um grande risco para uma 
seguradora. Porém, com o 
crescimento dessa parcela da 
nossa sociedade - não só no 
Brasil, mas em todo o mundo - 
com o aumento da expectativa 
de vida e, principalmente, 
com todo o avanço médico 
e da tecnologia, é possível 
oferecer um bom seguro a 
essas pessoas, de modo que 
resguardem suas necessidades 
e de suas famílias e possa, além 
de tudo, dar alguma segurança 
a esses cidadãos.

Que bom que já há empresas 
no mercado atentas a isso! Que 
outras empresas em muitos 
outros segmentos também 
possam abrir os olhos para 
as necessidades e vontades 
desses consumidores também!

 
(*) - É diretor comercial da American 

Life, seguradora brasileira 
reconhecida por oferecer seguros a 

nichos específi cos
(www.alseg.com.br).

Francisco de Assis Fernandes (*)

“Acho que o foro [pri-
v i l e g i a d o ]  c a i , 
pela maioria já 

manifestada, mas haverá 
nuances. Os casos funcio-
nalmente relevantes, aqueles 
crimes praticados no exercício 
do mandato, fi carão no STF. 
E isso vai dar ensejo a muitas 
interpretações”, disse o mi-
nistro em evento promovido 
pela revista Veja sobre fake 
news (notícias falsas) na capital 
paulista na terça-feira (24).

No debate sobre as fake 
news, o ministro comentou 
que a própria expressão “foro 
privilegiado” traz a possibilidade 
de discursos falsos. “O próprio 
nome já designa uma pretensão 
negativa. ‘Olha, é algo anti-
igualitário’. E, a partir daí, 
eu posso fazer uma série 
de discursos dizendo que 
o foro privilegiado resulta 
em impunidade”. O ministro 
citou aspectos da Justiça que 
mereceriam destaque, mas que 
fi cam à margem de debates 
como o do foro privilegiado.

“Alguém já discutiu a Justiça 

Ministro Gilmar Mendes discorda do uso que o Judiciário tem 

feito das prisões provisórias.

PEN desistiu de 
liminar no Supremo

O PEN apresentou ontem (25) 
ao STF pedido de desistência 
da liminar na qual pediu que a a 
Corte garanta, monocraticamente, 
a liberdade de condenados que 
ainda possam recorrer às cortes 
superiores. A ação pretende rever 
a decisão do STF, tomada em 2016, 
que autoriza a prisão após o fi m 
dos recursos na segunda instância. 
Dessa forma, seria derrubado o 
resultado do julgamento que negou 
o habeas corpus para evitar a prisão 
do ex-presidente Lula.

Ao justifi car a desistência, o 
partido alega que o pedido de 
liminar é “inoportuno na atual 
quadra dos acontecimentos”, além 
de concordar com o parecer da 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR) contra a revisão do 
entendimento. No dia 5 deste 
mês, horas depois de o STF negar 
um habeas corpus preventivo ao 
ex-presidente Lula, o advogado 
Antônio Carlos de Almeida Castro, 
conhecido como Kakay, que 
representava o PEN, entrou com 
novo pedido de liminar em nome 
do partido. 

No entanto, Castro foi destituído 
pelo presidente do partido, Adilson 
Barroso, e os novos advogados 
entraram com o pedido de 
desistência. 

No início do mês, Adilson disse 
que buscará desistir de “tudo que 
for possível” na ação. “Não quero 
mais essa compreensão de que 
estamos salvando o Lula, porque 
nós somos de direita conservadora, 
e isso não faria sentido”, declarou 
(ABr).
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O julgamento virtual que 
vai analisar o recurso do ex-
presidente Lula no STF para 
deixar a prisão, será iniciado no 
dia 4 de maio. Na ação, a defesa 
de Lula pretende derrubar 
a decisão do juiz federal 
Sérgio Moro, que determinou 
a execução provisória da pena 
de 12 anos de prisão na ação 
penal do tríplex do Guarujá. No 
início da semana, o relator do 
caso, ministro Edson Fachin 
determinou que o recurso seja 
julgado eletronicamente.

A partir das 18h do dia 4 
maio, será aberto um prazo de 
uma semana que os ministros 
da Segunda Turma entrem no 
sistema e possam proferir seus 
votos. Encerrado o prazo, à 
meia-noite do dia 10 de maio, 
o resultado do julgamento será 
publicado. Dessa forma, não 
haverá reunião presencial para 
julgar o caso. Caso todos os 
ministros do colegiado insiram 
seus votos antes do dia 10, o 
resultado poderá ser divulgado 
antes do fi m do prazo.

Em geral, o julgamento 
virtual é usado para decisões 
q u e  n ã o  t ê m  g r a n d e 
repercussão e que possuem 
jurisprudência pacífi ca. No 

Ministro do STF, Edson Fachin.

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou 
proposta que libera a prática do 
naturismo em áreas autorizadas 
do  terr i tór io  nac iona l . 
Atualmente, apesar de o Código 
Penal não proibir de modo claro 
a prática, o naturista pode ser 
detido por ato obsceno, que é 
previsto na lei. O texto, que segue 
para análise do Senado, defi ne 
naturismo como “o conjunto de 
práticas de vida ao ar livre em 
que é utilizado o nudismo como 
forma de desenvolvimento da 
saúde física e mental das pessoas 
de qualquer idade, por meio 
de sua plena integração com a 
natureza”.

Relator no colegiado, o 
deputado Hildo Rocha (PMDB-
MA) considerou o projeto da 
deputada Laura Carneiro (DEM-
RJ), “oportuno e conveniente”. 
A deputada é autora de uma 
lei municipal que permitiu o 
naturismo na praia de Abricó, 
na cidade do Rio de Janeiro. Ela 
afi rma que a prática aproxima o 
homem da natureza e deve ser 

O relator, Hildo Rocha modifi cou o texto da deputada Laura 

Carneiro.
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Os atuais proprietários de 
veículos não serão obrigados 
a trocar as placas pelo novo 
modelo adotado no Mercosul, 
formado por Brasil, Argentina, 
Paraguai e Uruguai. A afi rmação 
foi feita pelo presidente do 
Denatran, Maurício Pereira, 
em audiência da Comissão 
de Viação e Transportes da 
Câmara ontem (25). A nova 
resolução, que deverá ser 
discutida pelo Contran, tornará 
a nova placa obrigatória apenas 
nas transferências de veículos 
usados e na compra de carros 
novos. 

A placa terá itens de segurança 
que permitirão a rastreabilidade 
dos carros por meio de QR code 
e chip, impedindo também a 
clonagem. Apesar disso, Pereira 
disse que a nova placa terá um 
valor menor que a antiga, que 
hoje custa entre R$ 150 e R$ 
200 o par de placas. O deputado 
Domingos Sávio (PSDB-MG), 
presidente da comissão, pediu 
ao Denatran que investigue 
casos em que os preços das 
placas estão muito acima destes 
valores.

“Existe no sistema atual 
algumas localidades que estão 

sendo alvo de cartéis, em Minas 
Gerais. Nós temos cidades que 
um par de placas chega a R$ 800. 
Um par de placas que o custo 
da matéria prima não passa 
de R$ 20”, disse Sávio. Carla 
Araújo, empresária do setor de 
fabricação de placas, disse que 
a nova placa terá custos novos, 
mas que os preços referidos pelo 
deputado não são os praticados 
pelo setor. “Ela é vendida a 
esse preço por atravessadores, 
que são despachantes, que são 
concessionárias, principalmente 
de veículos novos”, explicou 
Carla. 

João Paulo de Souza, da 
ANTT, explicou que a nova 
placa vai permitir uma maior 
efetividade do chamado “canal 
verde”, que é um sistema 
que permite o controle de 
pessoas e cargas por meio de 
postos com antenas de rádio 
frequência. A medida melhora 
a fi scalização, evitando a parada 
dos caminhões, por exemplo. 
A placa terá o mesmo desenho 
em todos os países do Mercosul 
com quatro letras e três números 
em fundo branco. No Brasil, 
selos identifi carão o estado e o 
município (Ag.Câmara).

Maurício Pereira (E), do Denatran,

adiantou mudanças na resolução.

Michel Jesus/Ag.Câmara

Comissão do Senado 
aprova restrição de 
uso de carros ofi ciais

Projeto do deputado Pedro 
Cunha Lima (PMDB-PB), que 
restringe o uso de carros ofi ciais, 
foi aprovado ontem (25) pela 
Comissão de Constituição e Justiça 
do Senado e segue agora para 
análise do Plenário. Pela proposta, 
fi ca vedado o uso de automóveis, 
por exemplo, por titulares de cargo 
ou mandato eletivo, magistrados 
federais, membros do MPF, do 
TCU, da Advocacia da União e da 
Defensoria Pública da União.

Assim, fica limitado o uso 
dos veículos à presidência e 
vice-residência da República, à 
presidência do Senado e da Câmara, 
à presidência do STF, aos ministros 
de Estado, aos comandantes das 
forças militares e ao chefe de 
Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas. Com parecer favorável à 
medida, o relator, senador Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB), disse 
considerar que não se pode permitir 
a continuidade do uso abusivo dos 
carros de representação, “ainda 
mais quando vivemos quadra da 
vida nacional em que se requer e 
se impõe o rigor fi scal e a economia 
dos gastos públicos”.

“O setor público deve dar exemplo 
num país onde quase tudo é negado 
à população. A limitação do uso dos 
carros ofi ciais será uma medida 
moralizadora que vai ao encontro do 
anseio de uma população cansada 
de ver privilégios e escassez de toda 
ordem”, afi rmou Cássio antes da 
votação do texto. O senador Sérgio 
Petecão (PSD-AC) apresentou voto 
em separado pela rejeição (Ag.
Senado). 

Foro privilegiado deve 
cair, diz Gilmar Mendes

Decisão do STF deve restringir o alcance do foro privilegiado, afi rmou o ministro Gilmar Mendes

Judiciário tem feito das prisões 
provisórias. “Acho fundamental 
[a investigação], acho que nós 
tínhamos que passar por esse 
processo de depuração. Daí 
a achar que, por exemplo, as 
prisões alongadas lá de Curitiba, 
sobretudo aquelas que têm 
como objetivo obter delação, são 
regulares e compatíveis com a 
Constituição, vai uma distância 
muito grande”, afi rmou.

Segundo o ministro, a prisão, 
em um primeiro momento, 
pode ser justifi cada, mas depois 
pode não ser mais necessária, e 
isso precisa ser examinado. “Se 
se usa a prisão provisória com 
o objetivo de obter delação, e 
não só o juiz Sérgio Moro faz 
isso, mas alguns procuradores 
em Curitiba defendem isso, eu 
acho um problema. E acho um 
problema inclusive no contexto 
do Estado de Direito, se é que 
não estamos transformando 
a prisão provisória em um 
instrumento de tortura. Eu sou 
realmente muito crítico desse 
tipo de prática e vou continuar 
criticando” (ABr).

Criminal no Brasil e sabe como 
ela funciona? Prescreve no 
Brasil crime de júri, portanto, 
estou falando de homicídio e 
tentativa de homicídio dolosos, 
que são julgados pelo júri. 
Vinte anos para a prescrição. 
Prescreve, e a gente não 
consegue julgar. Aí, a gente 
diz: ‘o problema do Brasil é o 
foro’. Aí vem o segundo debate: 
‘o problema do Brasil é essa 

coisa do trânsito em julgado, 
segunda instância resolve todos 
os problemas’. [Isso] em um país 
em que só 8% dos homicídios 
são desvendados”, argumentou 
Gilmar Mendes.

Questionado sobre suas críticas 
ao juiz federal Sérgio Moro, ele 
que é a favor de operações 
como a Lava Jato e a que 
investigou o chamado mensalão, 
mas discorda do uso que o 

Julgamento sobre prisão 
de Lula no próximo dia 4

entanto, a medida de Fachin 
foi entendida dentro do 
tribunal como uma forma de 
ganhar tempo. A maioria dos 
integrantes da Segunda Turma 
é contra o entendimento que 
autoriza a prisão após a segunda 
instância da Justiça.

Com a exceção de Fachin, os 
ministros Gilmar Mendes, Celso 
de Mello, Ricardo Lewandowski 
e Dias Toffoli se manifestaram 
contra a medida em outros 
julgamentos sobre o mesmo 
tema, inclusive no habeas 
corpus em que a Corte negou 
pedido de Lula para não ser 

preso, no início do mês.
Na reclamação, a defesa 

de Lula sustenta que Moro 
não poderia ter executado 
a pena porque não houve 
esgotamento dos recursos 
no TRF4. Para os advogados, 
a decisão do Supremo que 
autorizou as prisões após 
segunda instância, em 2016, 
deve ser aplicada somente 
após o trânsito em julgado no 
TRF4. Os advogados também 
pedem que o ex-presidente 
possa aguardar em liberdade 
o fi m de todos os recursos 
possíveis na Justiça (ABr).

Placas do Mercosul só 
para veículos novos 

e transferidos

Câmara aprova 
regulamentação do naturismo

estimulada. Rocha, no entanto, 
optou por um substitutivo 
para resguardar crianças 
e adolescentes, vedando a 
prática do naturismo em locais 
considerados não adequados 
pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

O substitutivo do relator 
considera espaço naturista o 
local previamente autorizado por 

estados e municípios, conforme 
limites espaciais ou períodos do 
ano. Entre esses locais estão 
praias, clubes, fazendas e hotéis. 
Os espaços para naturismo 
deverão ser identifi cados por 
placas instaladas em vias públicas 
de circulação de veículos, nos 
locais de travessia de pedestres 
e nos limites da extensão das 
áreas (Ag.Câmara).
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MEI PARA PRESTAR SERVIÇO EM QUALQUER ÁREA
Empresa pode contratar o MEI para prestar serviço em qualquer área ou 
atividade da empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA RETIRADA DE PRÓ-LABORE QUAL O VALOR MÍNIMO?
O valor de pró-labore decorre do contrato social ou da deliberação dos 
sócios. A legislação previdenciária vigente não determina nenhum 
valor nesse sentido. O sócio, que é contribuinte individual, que deixar 
de contribuir para o RGPS não terá acesso a benefícios como auxílio-
-doença e aposentadoria, no entanto, a base de cálculo da contribuição 
dos segurados do referido regime, conforme inciso III do § 1° do art. 
54 da IN RFB 971/2009, é o salário mínimo.

CONTRATAÇÃO DE MOTOBOY
Na contratação de funcionário para função de motoboy é obrigatório o 
exame toxicológico? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO NA RESCISÃO POR ACORDO
Na rescisão de trabalho na modalidade acordo, qual o prazo do aviso 
prévio? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS MEI DEVERÃO ENTREGAR A DECLARAÇÃO DA RAIS 
QUANDO NÃO TEM FUNCIONÁRIO REGISTRADO?

O MEI que não contratar empregado fica dispensado de apresentar a 
Relação Anual de Informações Sociais- RAIS. Base Legal: art. 99, inciso 
II da Resolução CGSN nº 94/2011.

VENDA DE PRODUTOR RURAL PF
Produtor rural (pessoa física) que vende para produtor rural (pessoa 
física) qual alíquota é necessário recolher sobre a venda e o venci-
mento? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAIS IMPOSTOS INCIDEM SOBRE UMA POUSADA
Empreendedor deseja abrir uma pousada, qual os impostos que inci-
diram sobre a folha de pagamento? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

Não é de hoje que a falta 

de mão de obra qualificada 

atormenta os empresários 

brasileiros 

Outro fator que tem tirado o 
sono da gestão de recursos 
humanos é a retenção de 

talentos. De acordo com a C-Suite 
Challenge, a atração e retenção é 
uma das principais preocupações 
dos gestores. Apesar de parecerem 
temas completamente diferentes, 
eles caminham lado a lado, uma 
vez que a falta de profissionais 
qualificados aumenta a demanda 
por aqueles que preenchem todos 
os requisitos. 

Uma pesquisa feita pela empresa 
norte americana MyEmployees, 
demonstrou que 30% dos 
profissionais acreditam que estarão 
trabalhando em outro lugar nos 
próximos anos. Mas, o que chamou 
a atenção no estudo é que 50% 
afirmam ter valores diferentes das 
empresas que trabalham e, 60% 
não sentem que seus objetivos de 
carreiras estejam alinhados com 
os planos que as empresas têm 
para eles. 

Esses dados demonstram que 
empresas e profissionais possuem 
horizontes e visão de futuro 
diferentes. Olhando para isso, 
entendemos porque a retenção 
de talentos é e continuará sendo 
um grande desafio.

Mas se colocarmos uma lupa 
para esmiuçar os motivos, 
veremos que a escassez de 
profissionais continua sendo o 
grande gargalo para romper esse 
ciclo. Isso acontece por conta da 
baixa qualidade do ensino superior 
em nosso país. Infelizmente, 
nós formamos muito mal nossos 
profissionais. 

As empresas hoje demandam 
habilidades técnicas e compor-
tamentais que infelizmente não 
são abordadas dentro de uma 
grade acadêmica. Pode parecer 
contraditório, mas o fato é que a 
baixa oferta de profissionais torna 
muito mais difícil para a empresa se 
manter atraente entre aqueles que 
preenchem os requisitos.

Apesar de ser o principal 

obstáculo as empresas ainda 
enfrentam desafios em como 
estruturar políticas de RH que 
tenham eficácia. Em linhas gerais, 
a ausência de um plano de carreira, 
propósito empresarial são ainda 
pontos muito abordados que 
levam profissionais a mudar de 
emprego. Se o profissional não 
sabe quais os valores da empresa 
e qual impacto que seu trabalho 
está gerando, dificilmente ele se 
manterá conectado à organização.

Na área de tecnologia, os 
profissionais também levam 
em conta o quanto estão sendo 
expostos a um ambiente de 
inovação. Afinal, são profissionais 
que vivem esse universo e que 
não só apreciam estar nesses 
ambientes, como também precisam 
se manter atualizados uma vez que 
o desenvolvimento do mercado 
tecnológico é exponencial.

Fatores como horário engessado, 
regras rígidas de trabalho, políticas 
empresarias burocráticas, pouco 
ou nenhum incentivo à autonomia 
e inovação são obstáculos que 
drenam a energia e a motivação 
dos profissionais, principalmente 
se esses forem da geração Y. Nesse 
sentido, medir o trabalho pelo 
resultado da entrega, políticas 
de bonificação e reconhecimento, 
f lexibil idade, comunicação 
transparente com a  liderança, 
cultura empresarial maleável e 
com propósito são elementos 
que devem ser construídos e 
trabalhados pelas companhias.

Não é para menos que a retenção 
de talentos sempre será um tema a 
ser discutido e revisitado. Cumprir 
esse requisito vai muito além de 
mexer em algumas políticas e 
negociar salários. É indispensável 
pensar a retenção de talentos de 
maneira sistêmica indo fundo 
em questões de missão, valores, 
propósito e objetivos corporativos. 
Além de ser responsabilidade das 
organizações, ajuda na formação 
de melhores profissionais.

 
(*) - Formado em Administração de 

Empresas, possui MBA executivo em 
-

cação em coaching. Especializado 
nas áreas de Tecnologia, Digital e 
Vendas, é diretor de operação da 

Yoctoo.

Retenção de talentos será 

próximos anos
Paulo Exel (*)

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

consulte sua agência de 
netjen@netjen.com.br
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11ª VC - Capital. Processo nº: 1001191-06.2013.8.26.0100. Classe – Assunto: Monitória - Prestação 
de Serviços. Requerente: AMC - Serviços Educacionais LTDA. Requerido: ROBINSON RIBEIRO 
RICARDO. Vistos. Assim, este juízo FAZ SABER a ROBINSON RIBEIRO RICARDO, CPF 
264.220.788-97 e RG 258798257, domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida 
Ação Monitória AMC Serviços Educacionais Ltda, alegando em síntese: o réu lhe deve 
o valor de R$ 14.525,58(dez/2012). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO  

 
embargue a ação,  em caso 
conversão de mandado inicial em título executivo. No silêncio, o 

 
.  

2ª VC – Reg. Nossa Sra. do Ó. E  - -
84.2015.  - 

FORMULA CTP E COMERCIO DE MATERIAIS PARA OFF-SET EIRELI ME, CNPJ 17.817.584/0001-95 
ação de Execução de Título Extrajudicial IBF - INDÚSTRIA 

BRASILEIRA DE FILMES S/A
 

-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada 

que f

 

na forma da lei  

2ª VRP – Capital.  - 
-  - 

forma da Lei, etc. Giuseppe Flosi, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Edio Zenezi e Aparecida 
Alyde Zenezi ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO

- -se o 

 

MAXCASA XVII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - 
CNPJ/MF nº 10.439.154/0001-38 - NIRE 35.300.477.642 - Edi-
tal de Convocação - AGE a ser realizada em 04/05/2018 às 
10:00H - Ficam os Srs. Acionistas da Maxcasa XVII Empreen-
dimentos Imobiliários S/A devidamente convocados a compa-
recem na sede da Companhia, na Rua das Olímpiadas, 66, 13º 
andar, no dia 04 de maio de 2018, às 10:00h para deliberarem 
sobre a seguinte matéria constante da Ordem do Dia: 1. Eleição 
dos administradores; 2.  Alteração da denominação social.

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

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

GLASTON BRASIL LTDA. Torna Público que solicitou junto a Secretaria de Gestão
Ambiental a Licença Prévia e de Instalação e de Operação p/ Fabricação de máquinas
e equipamentos para uso industrial especifico não especificado anteriormente, peças e
acessórios, localizada à Travessa Claudio Armando, nº 171 - Conj. 24 Assunção -
SBCampo - SP - CEP: 09861-730.

2ª VC – Reg. Itaquera. - . 
Coma  

este meio CITA (as). THIAGO DE ARAÚJO COSTA DE 
MEDEIROS, brasileiro, autônomo, RG nº. 44.899.709- - JAQUELINE 
PALOMA MOREIRA DA SILVA, brasileira, autônoma, RG nº. - -
02, ambos casados entre si, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido, cientificando-o 
(a) (s) de qu AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 
PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, PROCESSO Nº. 1018586-28.2015.8.26.0007, 

ADAUTO PONCIANO DA SILVA, brasileiro, casado, maior, motorista, RG nº. 
25.210.774-  -  

 
contestação 

-se-ão aceitos como 
 

ciente(s) de que, caso queira(m) exercer seu direito de defesa,  a devida 
antecedência, advogado. Caso não tenha(m) condições de constituí-

 
08240-  interessados, a fim 

-se este Edital que vai devidamente assinado, 
  

29ª VC – Capital. PROCESSO DIGITAL Nº 1108941-96.2015.8.26.0100. - 

MARLANGE 
NOBRE DE AQUINO - SOL BRILHANTE Distribuidora de Produtos 
Hortifrutigranjeiros LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 

 

 

29ª VC – Central. PROCESSO DIGITAL Nº 0070701-84.2017.8.26.0100.  - 
 

NADIA BENIGNO DOS 
SANTOS -28, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação monitória que 
foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-

 

3ª VC – Reg. Penha de França. - 
-77.2017. - Penha 

ALEXANDRE QUINTINO JULIO -08, que AMC Serviços Educacionais 
LTDA ajuizou-lhe uma ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença , que foi julgada 

-

 

nesta c  

4ª VC – Reg. Lapa. Edital de Citação - - Proc. nº -

Lider Comercial Imp. e Exp. LTDA e ALFREDO MARQUES DA 
SILVA -01, que Espólio de Carmen Garcia, representado por seu inventariante 
Rafael Garcia Zamana e Outros, lhes ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial

cominações legais, caso em que a 

bro de 2017 

6ª VC – Capital. -

saber a Gilmar Soares Freire -91) e Éder Lins Freire Barreto 
811.982.995- em local incerto e não sabido, que lhes foi ajuizada uma ação 
monitória BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS LTDA. também em face de CM 

-garantia 014142009000107450007192. 
 

vinte e oito centavos) atualizada até 

ADVERTÊNCIA: -se-ão 
 

efetivem 

i. 

CIA. AGRÍCOLA E PASTORIL FAZENDA RIO PARDO
CNPJ n° 56.769.524/0001-04 - NIRE n° 35300034635

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGOE
Ficam convocados os Acionistas da Sociedade para se reunirem em AGOE a serem realizadas cumulativamente às 11:00 horas do 
dia 09.05.2018, na sede social da Companhia, na Avenida Cidade Jardim, n° 400, 13° andar, conjunto 135, Jardim Paulistano, São
Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) contas do exercício findo em 31.12.2017, publicadas nas edições de 
07.04.2018 dos jornais D.O.E e D.C.I, e destinação dos resultados; b) funcionamento do Conselho Fiscal; c) eleição da Diretoria 
e respectiva remuneração para o presente exercício; d) reformulação e consolidação do Estatuto Social. Diretoria. (26, 27, e 28)

Gonçalves Dias Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ: 05.965.205/0001-25

Demonstrações Financeiras - Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016 (Valores expressos em reais)
Balanços Patrimoniais - ATIVO 31/12/2017 31/12/2016
Circulante 13.931.747 11.627.913
Caixa 220 428
Aplicação Financeiras 6.621.166 5.134.050
Contas a receber 280.000 -
Estoques 1.788.995 1.268.178
Adiantamento a Terceiros 23.109 7.000
Valores a Receber 5.218.257 5.218.257
Não Circulante 13.840.747 13.424.717
Realizável a longo prazo: 3.754.098 3.954.098
Propriedade para Investimentos 3.753.662 3.753.662
Depositos Judiciais - 200.000
Outras Contas 436 436
Investimentos em controladas 8.804.215 8.289.726
Imobilizado 1.282.434 1.180.893
Total do Ativo 27.772.494 25.052.630

Balanços Patrimoniais - PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016
Circulante 155.795 627.584
Fornecedores 1.738 -
Adiantamento Clientes 540 540
Impostos e contribuições a recolher 17.090 6.712
Provisão IRPJ e CSLL 66.147 67.030
Salários e obrigações trabalhistas 687 -
Outras contas a pagar 69.593 553.302
Não Circulante
Exigível a longo prazo: 6.722.161 6.722.161
Emprestimos Socios e Coligadas 5.455.494 5.455.494
Outras contas a pagar 1.266.667 1.266.667
Patrimonio Liquido 20.894.538 17.702.885
Capital social 90.000 90.000
Adiantamento para Aumento de Capital 2.421.000 2.421.000
Reserva de capital 18.000 18.000
Reserva de Lucros 18.365.538 15.173.885
Total do Passivo 27.772.494 25.052.630

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  Adiantamento    Total do
 Capital para aumento Reserva Reserva Lucro patrimônio
    Social         de capital de capital     de Lucros do Periodo          líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 90.000 2.421.000 18.000 35.215.097 - 36.744.097
Lucro líquido do período - - - - 3.031.390 3.031.390
Dividendos a Pagar - - - (22.072.601) - 22.072.601
Reserva de Retenção de Lucros - - - 3.031.390 (3.031.390) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 90.000 2.421.000 18.000 15.173.885 - 17.702.885
Lucro líquido do período - - - - 2.783.729 2.783.729
Pagamento de dividendos - - - - 477.517 477.517
Dividendos a Pagar - - - (69.593) - (69.593)
Reserva de Retenção de Lucros - - - 3.261.246 (2.783.729) 477.517
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 90.000 2.421.000 18.000 18.365.538 - 20.894.538

Demonstrações do Resultado do Exercicio 31/12/2017 31/12/2016
Receita Bruta Operacional 2.572.341 2.325.492
Receita de Locação de Imóveis 2.232.341 2.325.492
Receita de Venda Imóveis/Terrenos 340.000 -
Receita Bruta 2.572.341 2.325.492
(-) PIS/Cofins Locação/Vendas Imóveis/Terrenos (93.890) (84.880)
Receita Líquida de Vendas 2.478.450 2.240.612
Custo de Vendas de imóveis/terrenos (200.000) (2.470)
Lucro Bruto 2.278.450 2.238.142
Equivalência patrimonial 514.489 663.216
Despesas Operacionais (99.586) (51.813)
Despesas Gerais e Administrativas (99.586) (51.813)
Lucro (Prejuízo) Operacional
 Antes do Resultado Financeiro 2.693.353 2.849.545
Despesas Financeiras (11.518) (51.165)
Receitas financeiras 488.740 685.143
Lucro / Prejuízo Operacional 3.170.575 3.483.523
Lucro / Prejuízo Antes do IRPJ / CSLL 3.170.575 3.483.523
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (386.845) (452.134)
Lucro / Prejuízo do Exercício 2783.729 3.031.389

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Atividades Operacionais 31/12/2017 31/12/2016
 1.641.779 2.329.961
Recebimento de Vendas de Imóveis e Locação 2.304.493 2.333.918
Rendimento de Aplicações Financeiras 404.858 686.245
Pagamento de Fornecedores (586.973) (38.825)
Pagamento Despesas Administrativas (74.027) (71.682)
Pagamento Despesas Financeiras (1.497) (1.291)
Pagamento de Impostos (405.076) (578.405)
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais 1.641.779 2.329.961
Atividades de Investimentos
Aquisições de Imobilizado (79.086) (1.582.306)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (79.086) (1.582.306)
Atividades de Financiamentos
Dividendos Pagos (75.785) -
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos (75.785) -
Aumento no Saldo de Caixa
 e Equivalentes de Caixa 1.486.908 747.656
Caixa no início do período 5.134.478 4.386.823
Caixa no fim do período 6.621.386 5.134.478
Aumento no Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 1.486.908 747.655

               André Gonçalves Dias - Diretor Presidente
Paulo Sergio dos Santos - Contador - CRC. 1SP 177741/O-5Diretoria

Tellus III Holding S.A. Company - CNPJ/MF nº 14.119.418/0001-27 - NIRE 35.300.443.993
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/03/18

Aos 21/03/18, às 10 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Arthur José de Abreu Pereira; Secretário: André Ferreira de Abreu 
Pereira. Deliberações:1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, de R$18.400.000,00, totalmente subscrito integralizado 
em moeda corrente nacional, para R$18.800.000,00, representando um aumento, portanto, de R$400.000,00, mediante a emissão de 
400.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que destas, 380.952 ações serão de Classe A, e 19.048 
ações serão de Classe B, as quais deverão ser subscritas previamente pelas atuais acionistas da Companhia, na proporção de suas 
respectivas participações, nesta data, da seguinte forma: i) SDI Administração de Bens Ltda.. (“SDI”) subscreve 19.048 ações, totalmente 
subscritas e a serem integralizadas em moeda corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo I à esta ata; ii) 
TANIS LP (“Tanis”) subscreve 126.984 ações, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda corrente nacional, conforme 
Boletim de Subscrição que constitui o Anexo II à esta ata; ii) EDRAI LP (“Edrai”) subscreve 126.984 ações, totalmente subscritas e a 
serem integralizadas em moeda corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo III à esta ata; e iii) AIAMAS 
LP (“Aiamas”) subscreve 126.984 ações, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda corrente nacional, conforme Boletim 
de Subscrição que constitui o Anexo IV à esta ata. 2 Em virtude do aumento de capital aprovado nos termos do item 1. acima, aprovar a 
alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 
5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de R$18.800.000,00, dividido em: (i) 17.904.744 
Ações Ordinárias de Classe A e (ii) 895.256 Ações Ordinárias de Classe B, todas nominativas e sem valor nominal”. Nada mais. Jucesp 
nº 165.183/18-4 em 05/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alzamendi Participações S.A.
CNPJ/MF 12.668.664/0001-02 - NIRE 35300385063
Comunicado de Extravio de Livros Societários

Alzamendi Participações S.A., sociedade anônima fechada, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Líbero 
Badaró, nº 296, 27º andar, conjunto 27D, sala 11, Centro, - CEP 01009-907, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério 
da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 12.668.664/0001-02 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo - JUCESP sob o NIRE 35300385063, comunica à praça e ao mercado em geral, para todos os fins de direito, o extravio de seu Livro 
de Transferência de Ações Nominativas, ordem 1, autenticação 128932 - 28/10/2010; com o objetivo de realizar a abertura de novo 
livro. São Paulo - SP, 26 de abril de 2018. Carlos Eduardo Prado - Diretor Presidente e Silvia Aparecida dos Anjos - Diretora.

Oliver Sanchez (*)

Nessa frase, o físico se referia 
à Inteligência Artificial (IA) 
e o impacto que ela pode ter 

em nosso cotidiano. Mesmo sem ser 
novo – o termo já existe há décadas 
–, esse tipo de tecnologia está em 
constante evolução, tornando-se 
cada vez mais concreta e dando 
opções de aplicações nas mais 
diferentes áreas de negócio. Hoje 
vivemos a 4ª grande Revolução 
Tecnológica, que engloba todos os 
conceitos de IA, Big Data, Analytics 
e diversas outras inovações.

Conforme levantamento realizado 
pela Statista, que reúne estatísticas 

AI: o futuro chegou ao presente. E agora?
de diversos setores, a Inteligência 
Artificial movimenta, nos dias 
de hoje, US$ 2,4 bi. Para 2025, 
a expectativa é que esse valor 
supere os US$ 60 bi, tornando-se 
um dos principais setores no que 
tange as tecnologias disruptivas. 
Historicamente empresas encontram 
diversas barreiras para a realização 
de tarefas que deveriam ser simples. 

Em datas de pico, como o Natal, as 
lojas online precisam aumentar o seu 
efetivo em call center para atender 
a demanda. Esse investimento 
poderia ser melhor aproveitado em 
algum setor que de fato ajudasse a 
companhia a elevar o número de 
conversões. Atualmente isso já é 

possível. Com a IA as corporações 
estão encontrando alternativas 
e alcançando benefícios como a 
redução de custo operacional, 
a melhoria na eficiência e a 
automatização de processos, dentre 
outros.

Esse tipo de solução já está tão 
presente na rotina da população, 
que as pessoas já não percebem 
mais a tecnologia, mas sim os 
seus benefícios. Ao realizar uma 
pesquisa em um buscador, caso 
o usuário escreva alguma palavra 
errada, o próprio site questiona se 
a busca não era diferente, e isso é 
algo simples que ocorre com cada 
vez mais frequência. Para os mais 

leigos, o assunto pode passar batido, 
mas os mais antenados percebem 
a evolução: as máquinas estão 
aprendendo.

E não é só isso. Pesquisas 
utilizando a voz são possíveis e 
você não precisa soar robótico, 
mesmo falando de maneira informal 
você será entendido e terá seus 
resultados. Rostos são reconhecidos 
em fotos nas redes sociais de forma 
automática. Tudo isso é Inteligência 
Artificial. Num primeiro momento 
podemos nos assustar, mas as 
experiências tendem a ser cada vez 
mais humanizadas e únicas.

Quanto a essa tendência 
costumamos falar que no futuro 
as pessoas não precisarão mais 
aguardar horas no telefone para 
adquirir ou cancelar um serviço, que 
os smartphones estarão cada vez 
mais próximos, como verdadeiros 
amigos, e que diversas atividades 
poderão ser realizadas de maneira 
autônoma, mas isso é mesmo uma 
tendência? A grande verdade é que 
tudo isso já acontece.

Já falava William Ford Gibson, 
escritor américo-canadense de ficção 
especulativa, "Como eu tenho dito 
muitas vezes, o futuro já chegou. Só 
não está uniformemente distribuído". 
O próximo passo, portanto, é 
tornarmos essas tecnologias cada 
vez mais palpáveis e acessíveis, 
garantindo a sua distribuição e 
assegurando que o futuro estará 
cada vez mais no presente.

(*) - É Country Manager da Aivo, 
empresa atuante no desenvolvimento 

(aivo@nbpress.com).
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Especial

Ludmilla Souza/Agência Brasil

O objetivo é garantir informações confi áveis sobre 
saúde infantil com foco no desenvolvimento seguro 
das crianças, envolvendo proteção por meio de 

vacinas e outros aspectos da infância, como alimentação, 
lazer, amamentação e imunidade. De fato, a internet é 
uma facilitadora de acesso à informação e muitos pais não 
resistem ao atalho. A analista de recursos humanos Fernanda 
Camargo Machado, diz que costuma se informar pela 
internet. “Sigo o pediatra, mas também leio bastante coisa 
em sites ou redes sociais. Palpites de parentes geralmente 
não escuto”. Mãe do Mateus, de um ano, Fernanda acredita 
que, com os pediatras se posicionando sobre os palpites, 
será mais elucidativo.

O representante comercial Filipe Lima Ferraz diz que 
ouve apenas os palpites confi áveis. “Sigo palpites de fontes 
confi áveis, algo que remeta credibilidade. Porém, sempre 
associado a uma orientação de um profi ssional da área. 
Não dá para confi ar em tudo que se lê ou assiste!”, pondera 
o pai da Mariah, de dois anos. Mãe do Diego, de quatro 
anos, a analista de cobrança Rosana Archila Michelin diz 
que confi a muito no pediatra do fi lho. “Eu não ligo muitos 
para as pessoas que fi cam dando palpite sabe, o que faço 
é analisar tudo, vou sentindo o jeito do meu fi lho. Sempre 
ouvimos mais o pediatra. Lógico que já pesquisei na internet, 
mas mais por curiosidade, para saber para que serve uma 
vacina, por exemplo, mas nunca deixei de acreditar na 
importância da vacina”, justifi ca.

Palpiteiros
D e  a c o r d o  c o m  o 

presidente do Departamento 
de Imunizações da SBP, o 
pediatra Renato Kfouri, os 
chamados palpiteiros sempre 
tentaram influenciar a 
educação e desenvolvimento 
das crianças. “Antigamente 
eram as avós, as comadres. 
Aqueles que já tiveram 
fi lhos eram os conselheiros 
e orientadores dessas mães. 
Hoje, a gente vê, no mundo 
digital, as pessoas com acesso 
muito fácil a informações 
sobre orientação dos fi lhos, 
não só através das blogueiras e infl uenciadoras, mas também 
nas redes sociais, de uma maneira geral”, pontuou.

No entanto, o médico pondera que as informações 
disponíveis na rede nem sempre são confi áveis, o que 
motivou a criação da campanha. “Na internet se busca 
informações sobre a melhor chupeta, o melhor andador, a 
segurança no bebê, como alimentar um fi lho, então você 
tem essa informação muito disponível, e essas informações 
rapidamente disponíveis nem sempre são providas de 
qualidade ou estão embasadas em evidências científi cas”, 
alerta Kfouri.

Pensando em alcançar pais mais jovens, a campanha 
vai marcar presença em redes sociais como a Instagram 
e o Facebook. Com linguagem leve, mas com informações 
de qualidade, a iniciativa também conta com um site 
próprio(www.maisqueumpalpite.com.br). “A campanha 
conta com vídeos com um pediatra orientando, de 
uma maneira lúdica, através de uma interação com um 
personagem, o boneco Palpitinho. Ele vai fazer comentários, 
como se fosse um palpiteiro, e o pediatra, a fonte confi ável, 
vai elucidar todos esses temas que a gente julgou que são 
de maior interesse pelas mães”, explica Kfouri. 

Infl uenciadores
A estratégia da campanha é colocar informação científi ca 

em videoblogues temáticos, além de contar com suas 
próprias redes sociais. Por isso, haverá vídeos de pediatras 
visitando os canais de infl uenciadores importantes no 

Pediatras lançam campanha para 
elucidar mitos sobre saúde infantil

As informações na internet são acessíveis e existem para todos os gostos. Entretanto, nada garante que sejam 
confi áveis, como se pode ver no fenômeno das fake news (notícias falsas) que causam até mesmo pânico. 
Justamente para desfazer mitos espalhados pela internet, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) lançou na terça-
feira (24), a campanha #MAISQUEUMPALPITE

segmento materno-infantil, como a atriz e apresentadora 
Thais Fersoza. No primeiro vídeo da série, ela conversa 
com o pediatra Renato Kfouri sobre as principais dúvidas 
relacionadas à meningite. Ao longo da campanha, mais 

pediatras da SBP visitarão 
outros infl uenciadores para 
abordar novas questões 
importantes no âmbito 
da saúde infantil, com a 
participação especial do 
boneco Palpitinho.

Os vídeos gravados com 
os influenciadores serão 
veiculados nas redes sociais 
de cada um dos participantes 
e estarão disponíveis no 
site da iniciativa. Ali, o 
internauta também poderá 
conferir informações mais 

aprofundadas sobre as temáticas abordadas pela campanha, 
com foco nas várias formas de proteção ao desenvolvimento 
infantil: seja por meio das vacinas e dos outros fatores que 
fortalecem a imunidade, ou a partir de medidas adequadas 
para garantir a segurança das 
crianças no dia a dia, tanto 
em casa e nas atividades de 
lazer como no transporte e 
em outras situações.

Mitos e 
temores

Durante o evento de 
lançamento, foi apresentada 
uma pesquisa inédita do 
Ibope Conecta sobre os 
principais mitos e temores 
de pais e mães em relação às 
doenças infectocontagiosas 
nos dois primeiros anos 
de vida. A partir de mil 
entrevistas online realizadas 
com mães e pais de todas 
as regiões do país, os dados 
mostram, entre outros aspectos, os sintomas que mais 
assustam as famílias, as enfermidades mais temidas, as 
condutas preventivas adotadas em casa e diferentes traços 
comportamentais que envolvem essa temática.

Os dados da pesquisa, que ouviu pais das classes A, 
B e C, apontam que os 
mitos são populares em 
todos os estratos sociais. 
Chuva, vento e sereno 
são os elementos mais 
lembrados, por exemplo, 
quando os entrevistadores 
perguntam aos pais sobre 
os fatores que mais expõem 
as crianças pequenas às 
doenças infectocontagiosas. 
Essa relação é apontada, 
equivocadamente, por 63% 
da amostra. E a porcentagem 
sobe para 70% entre os 
entrevistados da classe A, 
chegando a 67% na classe C.

Por outro lado, os fatores 
que, de fato, mais favorecem a 
transmissão dessas doenças, 
como a permanência em 

locais fechados e o convívio com irmãos mais velhos, são 
menos citados. Na hora de adotar medidas preventivas 
contra essas enfermidades as dúvidas aumentam. Embora 
94% deles classifi quem a vacinação como uma forma de 
proteção muito importante, persistem mitos sobre as doses 
de reforço, a segurança das vacinas e a própria necessidade 
da imunização. Pelo menos 30% dos pais estão convencidos, 
por exemplo, de que higiene e cuidados pessoais seriam 
o sufi ciente para prevenir essas doenças, o que não é 
considerável.

O conhecido mito de que as vacinas costumam causar 
a doença que deveriam prevenir também aparece no 
levantamento. Pelo menos um a cada cinco pais entrevistados 
acredita que essa relação é verdadeira, proporção que sobe 
para mais de 1 a cada três quando se analisa apenas a classe 
A. Além disso, a porcentagem daqueles que dizem não saber 
se essa relação é ou não verdadeira também se mostra 
alta, chegando a 26% na média do total de entrevistados, 
apontou a pesquisa.

Na avaliação de Kfouri, o campo da vacinação é bastante 
afetado pelas notícias falsas. “Fake news é um assunto que 
acaba afetando bastante o campo da imunização. Muitos 

dos mitos que se espalham pela internet estão na raiz dos 
movimentos antivacinação, por exemplo”, afi rma o médico. 
Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2016, 53% das 
crianças e adolescentes do país estavam com a carteira de 
vacinação desatualizada, o que levou a pasta a promover 
uma campanha de multivacinação no ano passado.
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Esta quinta é o décimo segundo dia da lunação. Desde cedo a Lua faz bons aspectos com Júpiter, Marte e 
Plutão. Isso indica que a manhã será muito boa para começar a agir. Otimismo, força e energia para levar os 
projetos adiante com muita confi ança e otimismo. Marte em uma conjunção com Plutão intensifi ca a coragem 
e a força de vontade, mas tende a aumentar a agressividade e a violência. A energia deve ser usada de forma 
a ajudar a atingir os objetivos. O dia deve ser de muita praticidade com difi culdade para a diversão.  A Lua 
fi ca fora de curso de manhã e segue assim até ingressar em Libra no fi nal da noite, às 22h14.  
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Desde cedo a Lua faz bons aspectos 
com Júpiter, Marte e Plutão. Isso 
indica que a manhã será muito boa 
para começar a agir. À noite podem 
ocorrer melancolia e dispersão de 
energias. Pode haver difi culdade 
de conciliar ânsia de liberdade 
com maior determinação. 77/277 
– Vermelho. 

Planos ousados devem ser considera-
dos depois do aniversário. Aumenta 
a fragilidade em se iniciar projeto, 
começar um novo relacionamento e 
lidar com documentos e compromis-
sos. Lucros em atividades fi nanceiras 
e negócios comerciais se inovar na 
rotina. 88/188 – Marrom.

As atividades serão intensas, mas an-
tes de agir refl ita bem e não exagere 
da força e use uma boa orientação. 
O dia é propício à saúde e aos tra-
tamentos, mas não aos negócios. 
Mantenha um clima de otimismo 
mesmo diante das difi culdades e 
situações nebulosas e confusas. 
21/921 – Amarelo.

Otimismo, força e energia para le-
var os projetos adiante com muita 
confi ança e otimismo. É preciso 
dar um passo à frente na carreira 
profi ssional, fazendo algo novo e 
inédito, mas sem exageros. A energia 
deve ser usada de forma a ajudar a 
atingir os objetivos. 66/366 – Branco.

A Lua fi ca fora de curso de manhã 
e segue assim até ingressar em 
Libra no fi nal da noite, às 22h14.  É 
preciso no fi nal do dia ter cuidado 
para não precipitar acontecimentos 
e ser pego de surpresa em situações 
desagradáveis. É hora de melhorar, 
tanto no trabalho como no lar. 80/580 
– Amarelo.

Falta de clareza fará as situações pa-
recerem confusas, por isso cuidado 
para não precipitar acontecimentos. 
Não exija grandes defi nições e tome 
cuidado com mal-entendidos. Cui-
dado com a tendência a exageros e 
excessos que atrapalham e debilitam 
a saúde.  67/467 – Verde.

Com o Sol em seu signo oposto será 
levado a iniciar ou romper relacio-
namentos e uma ligação intima terá 
importante decisão. Evite exageros 
descabidos em seus gastos de dinhei-
ro, controle-se. À noite, situações 
parecem nebulosas e confusas. 
78/378 – Amarelo.

Use de bom senso e orientação em 
todas as suas ações evitando a im-
plicância e a atitudes de hostilidade. 
À noite pode aumentar a melancolia 
e ocorrer dispersão de energias. A 
saúde precisa ser bem preservada, 
talvez com algum tratamento ne-
cessário. 93/393 – Azul.

Evite nesta quinta precipitar acon-
tecimentos e ser pego de surpresa 
em situações desagradáveis.  A 
intransigência e a arrogância devem 
ser evitadas em suas ações. Faça 
algo diferente e inovador nesta 
quinta para superar a tendência a 
melancolia e a tristeza no fi nal do 
dia. 25/325 – Amarelo.

Iluminada pelo Sol, a casa quatro 
o fará voltar ao ambiente, manter 
contatos íntimos. Mas cuidado este 
é um dia em que pode precipitar o 
que estava por acontecer antes da 
mudança da Lua levando a crises ou 
aumentando as que já existem até o 
fi nal do dia. 40/240 – Verde.

O dia deve ser de muita praticidade 
com difi culdade para a diversão.  
Problemas serão superados pela 
posição do Sol na casa três já que 
poderá iniciar mudanças ou levá-
las adiante facilmente no começo 
do próximo mês de maio. 11/411 
– Branco.

Marte em uma conjunção com Plutão 
intensifi ca a coragem e a força de 
vontade, mas tende a aumentar a 
agressividade e a violência. Precisa 
recuperar bem suas energias vitais 
através de tratamento adequado. Dê 
seu apoio aos seus colegas, amigos 
e especialmente aos familiares. 
41/341 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 26 de Abril de 2018. Dia de Santa Inêz Maria, São 
Clarêncio, São Lucídio, Santa Exuperância, e Dia do Anjo Ha-
amiah, cuja virtude é a verdade. Hoje aniversaria a atriz Joan 
Chen que faz 57 anos, o ator Jet Li que nasceu em 1963, o ator 
Tom Welling que completa 41 anos e a atriz Mariana Ximenes 
que nasceu em 1981.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau é defensor das liberdades 
individuais e frequentemente aceita com naturalidade aquilo 
que poderia espantar a média das pessoas. Pouco convencio-
nal nos relacionamentos, sente-se atraído por pessoas que se 
destaquem pela originalidade. É às vezes possessivo, muito 
ciumento com quem gosta ou deseja conquistar. Tem tudo pra 
ser feliz num relacionamento. No lado negativo precisa deixar 
os medos de lado, e pode viver uma história de amor cheia de 
companheirismo, carinho e esperança.

Dicionário dos sonhos
BALDE – Cheio de água, indica melhorar de saúde, isto 
para pessoas doentes. Enche-lo de água, sorte no jogo 
(que deve ser acompanhado durante sete dias). Tirar água 
do poço com balde e leva-lo para si é sinal de problemas 
por egoísmo exagerado. Furado, indica brigas em família. 
Números de sorte: 36, 43, 65, 77 e 90.

Simpatias que funcionam
Para ter mais energia e disposição: Um banho mágico para 
ter mais energia e disposição, ótimo para quem está se sentido 
esgotado e com pouca disposição para as tarefas do dia-a-dia, 
este banho pode ajudá-lo a recuperar as energias e o ânimo. Ferva 
4 litros de água, desligue o fogo e então adicione 10 ramos de 
alecrim e um punhado de sal grosso. Deixe esfriar e macere bem 
o alecrim com as mãos, para extrair o máximo de sua essência. 
Acrescente 30 gostas de essência de verbena e misture bem. 
Tome seu banho habitual e de depois despeje o preparado em 
seu corpo, do pescoço para baixo, mentalizando bons fl uidos.
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(?) Ortográfico:
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português

3/pet — set. 4/opep — poor. 5/spoon. 7/açafrão.

ão Paulo, quintnnn a

Com uma comedia crítica que 
fl erta com o grotesco, a Cia 
do Escombro chega com seu 
mais novo trabalho: "Olfato"

A peça passa pela discussão entre 
as relações de poder no público/
privado e refl ete a situação política 

e social no Brasil atualmente. O elenco 
conta com Paulo Barcellos, Marco Bar-
reto, Melina Marchetti e Vivian Petri. Na 
trama, enquanto um importante evento 
político é transmitido pela televisão, 
uma mulher, juntamente com a babá e 
um recém-nascido, vai até um encontro 
extraconjugal em um sobrado, onde um 
homem e o seu amigo a esperam. Em 
cena, vemos uma mulher rica que busca 
realizar as fantasias não permitidas por 
seu status social; a babá, que a acompanha 
diariamente, e que tenta achar saídas para 
sua condição servil; um homem, dono do 
local do encontro, o qual se envolve na 
situação sem que tenha por isso optado, 
mas que, ainda assim, não deixa de se 
aproveitar do que acontece ali; e, por fi m, 
o personagem intitulado “outro”, cujo 

Política e 
social

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn
Sentimentos

Perceba através dos sentimentos

Há uma razão pela qual você está tendo os seus sentimentos. Sempre que 
você tiver um sentimento, especialmente se for negativo, há algo importante 
aí para você compreender a um nível mais profundo. Quando isto acontecer, 
pare e pergunte o que este sentimento está tentando lhe mostrar. Se for um 
sentimento negativo, olhe o que você realmente quer e, então, concentre a 
sua energia neste, em vez do que nisto, em vez do que não é bom.

Seus sentimentos o ajudam a perceber o mundo. Nem todos os 
sentimentos são negativos, especialmente se eles forem profundos 
e até desconhecidos. Embora seja importante para você de alguma 
forma, a melhor coisa que você pode fazer é perguntar e depois ouvir 
as respostas do espírito e, então, agir a partir daí

Pensamento para hoje: Conscientize-se das energias sutis, e o que 
elas tem a lhe ensinar. Seus sentimentos são uma maneira de perceber 
o mundo, compreenda-os, não resista a eles, pois eles têm muito a lhe 
ensinar sobre a maneira como o mundo funciona e o seu papel nele.

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

Monólogo

Bipolaridade, esquizofrenia, desejos, loucura e lucidez. 
Esses são os temas de “Borderline”, monólogo de Junior 
Dalberto.  

Produzido pela Cia. Arte Nova, o drama traz Rutras, numa 
linguagem metafórica, atemporal numa viagem mitológica 
acerca do personagem inspirado no livro O Cangaço e o 
Carcará Sanguinolento, posicionando-se diante de questões 
íntimas relacionadas à família, sexualidade homo afetiva, 
incesto, HIV, mundo cibernético, dependência química e 
sua relação com a geração dos anos 90. Com, Bruce Brandão

Serviço: Espaço Parlapatões, Praça Roosevelt, 158,  Consolação, tel. 3258-4449.
Sextas e sábados 21h, domingos 20h. Ingressos: R$ 40 R$ 20 (Meia). Até 20/5.

Lu Valliati

Divulgação

Musical
O solo Delírios 

da madrugada, 
com Zéu Britto, 
que  vestindo ape-
nas um pijama, in-
terpreta um per-
sonagem que não 
consegue dormir 
e entre uma can-
ção e outra, conta 
algumas histórias 
bem-humoradas 
que fazem parte 
do seu cotidiano.

A pauta? Um 
emaranhado de histórias, canções, poemas e o que a internet trouxer de novi-
dade. Chamado carinhosamente de stand-up melody, as surpresas da semana e 
o contato com a plateia moldarão uma apresentação nova a cada dia. No reper-
tório musical, sucessos do cantor como “Soraya Queimada”, “Hino em Louvor 
à Raspada” e “Lençol de Casal”. 

 
Serviço: Espaço Parlapatões, Praça Roosevelt, 158,  Consolação. Sextas e sábados às 23h59. Ingresso: R$ 

40. Até 26/5.

Nota
Já está disponível em todas as platafor-

mas digitais, o novo álbum do Hamilton de 
Holanda Trio, “Jacob 10ZZ”. A excelência 
na performance de um instrumento é 
algo conquistado por poucos. Sem dú-
vidas, Jacob do Bandolim foi uma das 
personalidades que atingiu esse patamar 
e deixou sua inquestionável colaboração 
no cancioneiro brasileiro. Se estivesse 
vivo, teria completado 100 anos de idade. 
A celebração de seu centenário, assim 
como de sua obra, é a inspiração para o 
novo trabalho de Hamilton de Holanda, 
que prepara uma série de homenagens ao 
mestre. O bandolinista interpreta parte 
do repertório de Jacob em diferentes 
discos, que chegarão às lojas em um box. 
O primeiro deles, “Jacob 10ZZ”, chega 
antecipadamente em comemoração do 
Dia Nacional do Choro, 23 de abril. O 
novo trabalho ganhará edição especial 
em vinil. 

Para ouvir, (https://HamiltonDeHo-
landaTrio.lnk.to/Jacob10zzAlbumPR)

desejo e cuja impotência estão em constante 
confl ito, manifestando-se nas estratégias que 
emprega para infl uenciar os demais.

Serviço: Teatro Container da Cia. Mungunzá, R. dos 
Gusmões, 43, Santa Efi gênia, tel. 97632-7852. Temporada: 
Sábados domingos e segundas às 20h. Ingressos: R$ 20 e 
R$ 10 (Meia). Até 30/4.

Cena de “Olfato”.

Cena de “Borderline”.

Divulgação

Zé Britto
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CNPJ: 60.730.645/0001-01 - NIRE: 353.000.58861

Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial Comparativo de 2017 e 2016
Ativo      31.12.2017      31.12.2016
Circulante 45.593.001,17 30.979.437,52
Caixa 1,67 24.747,66
Bancos 174.566,50 1.132.059,66
Aplicações Financeiras 314.055,07 488.581,69
Clientes 3.072.292,82 4.718.174,82
Medições a Faturar 19.062.841,33 22.062.841,33
Cauções Contratuais 905.491,84 864.203,33
Depositos Judiciais - -
Devedores Diversos 331.473,20 449.532,97
Impostos a Recuperar 884.086,06 1.150.566,12
Despesas do Próximo Exercício 148.192,68 88.729,94
Imóveis Destinados a Venda 20.700.000,00

Não Circulante 38.874.518,00 50.270.192,59
Realizável a Longo Prazo 25.955.254,62 19.802.555,96
Investimentos 4.692.656,45 -
Imobilizado Líquido 8.226.606,93 30.467.636,63

Total Ativo 84.467.519,17 81.249.630,11

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o Ano de 2017
Capital Integralizado Reserva de Capital Reserva de Lucros                Total

Saldos em 31.12.2015 10.400.000,00 9.841.244,00 7.127.308,78 27.368.552,78
Transfêrencia para Reserva Legal - - - -
Ajuste de Avaliação Patrimonial - - 19.374.272,67 19.374.272,67
Devolução de Res. para Aumento de Capital - (609.385,67) - (609.385,67)
Ajuste Credor Exercícios Anteriores - - 3.640.623,12 3.640.623,12
Prejuízo Líquido Exercício 2016 - - (9.029.707,54) (9.029.707,54)
Saldos em 31.12.2016 10.400.000,00 9.231.858,33 21.112.497,03 40.744.355,36
Transfêrencia para Reserva Legal - - - -
Ajuste de Avaliação Patrimonial - - - -
Devolução de Res. para Aumento de Capital - - - -
Ajuste Credor Exercícios Anteriores - - 11.685.727,21 11.685.727,21
Prejuízo Líquido Exercício 2017 - - (5.787.242,55) (5.787.242,55)
Saldos em 31.12.2017 10.400.000,00 9.231.858,33 27.010.981,69 46.642.840,02

Passivo      31.12.2017     31.12.2016
Circulante 23.751.825,38 20.021.389,88
Fornecedores 3.846.274,42 3.752.866,95
Credores Diversos 7.736.501,04 340.682,75
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 6.832.601,37 4.814.547,47
Provisões Diversas 1.083.852,45 2.702.725,68
Obrigações Tributárias 2.528.109,04 2.709.377,97
Emprestimos e Financiamentos 1.724.487,06 5.701.189,06

Não Circulante 14.072.853,77 20.483.884,87
Emprestimos e Financiamentos 6.636.021,54 4.354.982,62
Obrigações Tributárias 1.648.477,41 1.323.134,42
Provisão IRPJ e CSLL Diferido - 2.784.071,56
Provisões para Demandas Judiciais - 1.629.147,48
Partes Relacionadas 2.082.708,40 2.183.047,21
Outras Provisões 3.705.646,42 8.209.501,58

Patrimônio Líquido 46.642.840,02 40.744.355,36
Capital Social 10.400.000,00 10.400.000,00
Reserva de Capital 9.231.858,33 9.231.858,33
Reservas de Lucros 27.010.981,69 21.112.497,03

Total do Passivo 84.467.519,17 81.249.630,11

Srs. Acionistas, Atendendo as disposições legais e estatutárias ora vigentes, submetemos a apreciação de V.S.as., as demonstrações financeiras,
referente ao exercício encerrado em 31/12/2017. A diretoria permanece a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

1) Contexto Operacional : EPT Engenharia e Pesquisa Tecnologicas
S.A. É uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em Osasco,
a sociedade tem por objeto a prestação de serviços de engenharia con-
sultiva em diversas areas vinculadas a construção civil, destacando-se:
O controle tecnológico de obras rodoviárias, industriais, saneamento,
fiscalização e supervião de obras, projetos, sondagens geologicas, con-
tenções, aterro armado, etc. 2) Declaração de Conformidade: As de-
monstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo
Comite de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As presentes demonstra-
ções financeiras são de responsabilidade da administração e estão apre-
sentadas em conformidade com as praticas contábeis adotadas no Brasil

Demonstração do Resultado do Exercício
Receita Operacional Bruta        31.12.2017       31.12.2016
Prestação de Serviços 37.603.005,77 52.722.588,94
(-)Abatimentos (52.549,34) (18.123,14)
(-)Imposto sobre Faturamento (4.341.785,46) (6.100.926,28)
Receita Operacional Líquida 33.208.670,97 46.603.539,52
(-)Custo dos Serviços Prestados (31.032.444,74) (41.984.172,87)
Lucro Bruto 2.176.226,23 4.619.366,65
(-) Despesas Operacionais
Despesas Administrativas (8.295.993,57) (11.175.478,61)
Impostos e Taxas (258.426,66) (373.060,91)
Depreciação - (298.966,24)
Receitas (Despesas) Financeiras (4.135.395,64) (4.089.962,68)
Outras Receitas 4.726.347,09 181.927,47
Lucro Operacional (5.787.242,55) (11.136.174,32)
(- ) Despesas não Operacionais - (80.027,92)
(+) Receitas não Operacionais - 2.186.494,70
Lucro Antes da Contribuição Social (5.787.242,55) (9.029.707,54)
(-) Provisão para Contribuição Social - -
Lucro Antes do Imposto de Renda (5.787.242,55) (9.029.707,54)
(-) Provisão para Imposto de Renda
Lucro / Prejuízo do Exercício (5.787.242,55) (9.029.707,54)

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2017

Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Método Indireto - Exercício 2017
Atividades Operacionais       31.12.2017       31.12.2016
Lucro Líquido (5.787.242,55) (9.029.707,54)
(+) Depreciações 91.717,01 298.966,24
Variações: Aumento ou Diminuição
Duplicatas a Receber 1.645.882,00 6.274.551,43
Medições a Faturar 3.000.000,00 2.929.842,56
Impostos a Recuperar 266.480,06 823.057,43
Cauções Contratuais (41.288,51) 272.209,83
Depositos Judiciais - (220.600,00)
Despesas do Próximo Exercício (59.462,74) (7.738,61)
Devedores Diversos 118.059,77 105.811,02
Fornecedores 93.407,47 1.199.930,65
Credores Diversos 7.395.818,29 (65.608,46)
Obrigações Trabalhista e Previdenciárias 2.018.053,90 3.004.017,13
Provisões Diversas (1.618.873,23) 891.371,82
Empréstimos e Financiamentos (3.976.702,00) -
Obrigações Tributárias (181.268,93) 2.095.595,35
Passivo Não Circulante (6.411.031,10) (319.474,82)
Ajuste Exercício Anterior 4.100.580,79 (3.640.623,12)
Imóveis Destinados a Venda 20.700.000,00
Caixa Líquido Consumido
  nas Atividades Operacionais 21.354.130,23 4.611.600,91
Investimentos: Alienação do Imobilizado (22.311.228,39) 2.950.168,00
Aquisição Imobilizado/Investimentos 21.518,32 (1.921.842,00)
Ajustes de Avaliação do Imobilizado
Caixa Líquido das Atividades
  de Investimentos (935.579,84) 5.639.926,91
Financiamentos: Reserva para Aumento Capital Social - -
Pagamentos de Lucros/Dividendos - (609.286,00)
Variação em Empréstimos e Financiamentos (221.185,93) (3.856.131,00)
Caixa Líquido das Atividades
  de Financiamento (1.156.765,77) 1.174.509,91
Aumento Líquido das Disponibilidades (1.156.765,77) 1.474.509,91
Saldo Inicial das Disponibilidades 1.645.389,01 170.879,10
Saldo Final das Disponibilidades 488.623,24 1.645.389,01
Acrescimo nas Disponibilidades (1.156.765,77) 1.474.509,91

Jonas Francisco Correa Duarte - Diretor Executivo    •    Eduardo Antonio Serrano - Diretor Comercial
Gerson Ferreira da Silva - Contador - CRC 1-SP 218.131/O-1

(BR GAAP), que compreendem as disposições da lei das sociedades por
ações (Lei. 11638/2007) e pronunciamentos emitidos pelo Comite de Pro-
nunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC. 3) Principais Critérios Contábeis: a) O resultado é
apurado pelo regime de competencia. b) Os ativos realizáveis e os pas-
sivos exigíveis com prazo de um ano foram classificados como circulan-
tes. c) As depreciações foram calculadas com base nas taxas admitidas
pela legislação fiscal. d) a provisão do imposto de renda e da contribuição
social classificados no passivo não circulante foram calculadas sobre
parcelas de lucros não recebidos de contratos com empresas publicas,
os quais foram diferidos através de ajustes no lalur nos termos do artigo
408 RIR/99. 4) Capital Social: O capital social de R$ 10.400.000,00 (dez
milhões e quatrocentos mil reais) é constituido de 13.000.000 (treze milhões)
de ações nominais no valor de R$ 0,80 (oitenta centavos) cada.

O Relatório dos Auditores Independentes, encontra-se a disposição dos Senhores Acionistas e do Conselhos de Administração.

AITEC DO BRASIL S.A. CNPJ: 04.255.001/0001-38
Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2017

Ativo
Ativo Circulante
Disponivel
Caixa Geral  838,84
Bancos Contas Movimento  1,00
Aplicações Financeiras Curto Prazo  2.063.463,24
Disponível  2.064.303,08
Realizável a Curto Prazo
Duplicatas a Receber  15.706.101,13
Adiantamentos - Outros Créditos  260.354,44
Adiantamento a Empregados  76.746,68
Impostos a Recuperar  2.320.518,92
Realizável a Curto Prazo  18.363.721,17
Acordo Trabalhista
Despesas Diversas  8.183,06
Acordo Trabalhista  8.183,06
Impostos Pagos por Estimativa
Impostos Pagos Estimativa  554.190,71
Impostos Pagos por Estimativa  554.190,71
Ativo Circulante  20.990.398,02
Ativo Não Circulante
Imobilizado
Moveis e Utensílios  234.387,26
Instalações  358.330,77
Veículos  82.000,00
Máquinas e Equipamentos  127.246,93
Equipamentos de Escritório  1.244.846,11
Equipamentos de Comunicação  56.398,70
Bens Intangíveis  281.844,15
(-)Depreciação Acumulada  - 1.519.857,30
Imobilizado  865.196,62
Ativo Não Circulante  865.196,62
Total do Ativo  21.855.594,64
Passivo
Passivo Circulante
Exigível a Curto Prazo
Fornecedores  995.468,43
Obrigações Sociais  641.537,83
Obrigações Tributárias  655.360,67
Obrigações Trabalhista  2.012.352,82
Tributos sobre o Lucro a Recolher  882.346,76
Outras Obrigações a Pagar  6.492,49
Receita Diferida Circulante  7.450.333,51
Exigível a Curto Prazo  12.643.892,51
Passivo Circulante  12.643.892,51
Passivo Não Circulante
Exigível a Longo Prazo
Provisões de Direitos Autorais  6.285.286,06
Exigível a Longo Prazo  6.285.286,06
Passivo Não Circulante  6.285.286,06
Patrimônio Líquido
Capital Realizado
Capital Subscrito  614.339,89
Capital Realizado  614.339,89
Reservas
Lucro a Disposição  2.312.076,18
Reservas  2.312.076,18
Patrimônio Líquido  2.926.416,07
Total do Passivo  21.855.594,64

Balanço Patrimonial

José Roberto C.Alvarenga - Diretor Presidente Marcos Tadeu R. Dos Santos - CRC-1SP 150.246/0-5

Demonstração de Resultado Acumulado em Dezembro de 2017
Receitas de Servicos
Servicos Prestados Vendas  30.845.750,85
(-) Impostos Incorridos  (4.280.475,86)
Receitas de Servicos  26.565.274,99
Receita Liquida  26.565.274,99
Despesas com Pessoal
Despesa com Pessoal  13.138.106,46
Beneficios  2.014.628,80
Despesas com Pessoal  15.152.735,26
Despesas Administrativas
Despesas Administrativas  2.120.814,86
Alugueis e Condominios de Imoveis  644.225,02
Comunicaçao- Telefones  101.141,67
Prestacao de Serviço Pessoa Juridca  3.450.796,76
Legais e Judiciais  1.874,80
Despesas com Internet  135.451,38
Despesas com Veículos  10.835,35
Despesas com Locação  1.947,60
Formaçao e Treinamento  34.516,54
Custos Diretos  1.208.377,74
Ajuda de Custo  25.500,00
Viagens Nacionais e Internacionais  342.951,56
Despesas Marketing  58.800,36
Despesas Administrativas  8.137.233,64
Comercial
Titulo Nao Recebido e Perda Comercial  325.251,58
Comercial  325.251,58
  325.251,58
Despesas Tributarias Despesas Tributarias
Despesas Tributarias  386,58
  386,58
Despesas com /Depreciação / Amortização 
Despesas com/Depreciação/Amortização  414.998,49
Custo Operacional  24.030.605,55
Lucro Operacional
Outras Receitas Operacionais  2.534.669,44
Outras Receitas Operacionais
Receitas Operacionais  220.196,63
Outras Receitas Operacionais  220.196,63
Resultado Operação Descontinuidade  17.317,30
Outras Receitas Operacionais  17.317,30
Despesas Financeiras
Despesas Financeiras  106.457,61
Provisoes
Resultado Receitas Operacionais administrativas  131.056,32
Lucro Antes do Imposto de Renda  2.665.725,76
Contribuição Social  239.915,32
Imposto de Renda  642.431,44
Lucro apos o Imposto de Renda  1.783.379,00

Demonstração das Mutuações Patrimônio Líquido em 31/12/2017
Saldo Inicial Capital Social  614.339,89
Aumento de Capital Social  -
Incorporação de Lucros Acumulados  -
Saldo Final Capital Social  614.339,89
Saldo Inicial de Lucros/Prejuízos Acumulados  1.138.697,18
Ajustes Lucros e/ou Prejuízos Acumulados em Razão erro Período anterior
Saldo Final de Lucros/Prejuízos Acumulados  1.138.697,18
Resultado do Exercicio  1.783.379,00
Distribuição de Lucros/Dividendos  (610.000,00)
Total do Patrimônio Líquido  2.926.416,07
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercicio findo em 31/12/2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro a Disposição  1.783.379,00
Ajustes por: Despesas com Depreciação/Amortização  383.381,19
Ganho/Perda com Alienação do Ativo Imobilizado  (17.317,30)
Lucro/Prejuizo Liquido Ajustado  2.149.442,89
Variações de Ativos/Passivos Operacionais
Contas a Receber  (8.973.104,15)
Variação de Impostos a Recuperar  (199.117,72)
Variação de Adiantamentos  21.446,53
Outras Contas do Ativo  (542.179,97)
Fornecedores  75.613,96
Obrigações Tributárias  1.456.677,72
Obrigações Trabalhistas  1.032.206,53
Outras Contas do Passivo  5.437.946,68
Caixa Líquido Proveniente de Atividades Operacionais  (1.690.510,42)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento Imobilizado  (273.902,77)
Aumento de Intangíveis  (10.839,74)
Venda do Imobilizado  58.617,30
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimentos  (226.125,21)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos a Curto Prazo  (785.677,90)
Empréstimos a Longo Prazo  1.685.729,84
Distribuição de Lucros/Dividendos  (610.000,00)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos  290.051,94
Aumento/Redução Líquida no Caixa e Equivalente de Caixa  522.859,20
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício  1.541.443,88
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício  2.064.303,08

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do ano de 2017
A Aitec do Brasil S.A., sediada na Cidade de São Paulo/SP, na Alameda dos 
Tupinás, 33, 7ª andar, conjuntos 701/702/703/704, CEP 04069-000, Planalto 
Paulista, inscrita no CNPJ sob o nº 04.255.001/0001-38, declara através de 

das Práticas Contábeis: Houve a adoção do regime de competência para
o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implicou no
reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. a-) 
Caixa e equivalentes de caixa - São demonstrados ao custo, acrescido dos
rendimentos proporcionais até a data do balancete; b-) Investimentos - Os
Investimentos estão avaliados pelo método de Custo. c-) Variação cambial
(tributação) - A variação cambial neste exercício vem sendo tributada pelo
regime de Caixa. d-) Provisões - São realizadas mensalmente as provisões
de férias com base na remuneração mensal dos empregados. e-) Imobili-
zado - Os itens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição
ou construção, deduzidos da correspondente depreciação acumulada e 
os encargos de depreciação e amortização foram calculados pelo método
linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida
útil econômica dos bens. Nota 4 - Forma de Tributação - A opção pela for-
ma de tributação neste exercício é pelo Lucro Real Anual manifestada pelo
recolhimento da primeira quota do imposto devido. Nota 5 - Capital Social
- O capital social subscrito da sociedade é de R$ 614.339,89 (Seiscentos e
quatorze mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos). Nota
6 - Eventos Subsequentes - Em 31 de dezembro de 2017 até a data de
elaboração da presente Nota Explicativa, não ocorreram quaisquer eventos
que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica
e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

seu contador abaixo identificado as Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis do ano calendário de 2017: Nota 1 - Contexto Operacional: A 
Aitec do Brasil S.A., tem como objeto social: Desenvolvimento de Programas 
de Computador sob Encomenda Holdings de Instituições Não - Financeiras. 
Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações 
contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais abrangem a legislação 
societária, os pronunciamentos, orientações e as interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), exigidos para os exercícios encerrados 
em 31 de dezembro de 2017. Na elaboração das demonstrações contábeis 
a Companhia obedeceu às Leis 11.638/07 e 11.941/09, que revogaram e 
introduziram novos dispositivos à legislação societária. Nota 3 - Sumário 

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: BENEDITO ALEXANDRE MARTINS, divorciado, segurança, natural de 
Piracicaba - SP, nascido em 22/02/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Carlos Eduardo Martins e de Emilia Martins. A pretendente: GEANE ANDRADE 
DE JESUS, solteira, operadora de caixa, natural de Piritiba - BA, nascida em 20/08/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jurande Andrade e de Maria de 
Fátima Andrade de Jesus.

O pretendente: RODRIGO DAMASIO DE MOURA, solteiro, analista de sistemas, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 27/06/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de André Luiz Siqueira de Moura e de Maria Gorete Damasio de Moura. A pretendente: 
HELOISA ISHIKAWA, solteira, analista de planejamento, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 22/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Tomio Ishikawa 
e de Miriam Akemi Tachibana Ishikawa.

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

Empresas & Negócios

O pretendente: EDGAR GABRIEL DA SILVA, solteiro, arquiteto e urbanista, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 26/10/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jaime 
Gabriel da Silva e de Maria Aparecida Silveira Silva. A pretendente: JULIANA COIS SILVA, 
solteira, gestora ambiental, natural de São Paulo - SP, nascida em 29/08/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Carlos Rodrigues Silva e de Nadalva Cois Silva.

O pretendente: GABRIEL MOUTINHO KOHN, solteiro, gerente de contas, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 07/04/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Roberto de Moura Kohn e de Liene Andrade Moutinho Kohn. A pretendente: GABRIELA 
MAURI MARCONDES CESAR, solteira, coordenadora de RH, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 18/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto 
Marcondes Cesar e de Eliane Mauri Marcondes Cesar.

O pretendente: SILVIO SOUSA CABRAL, solteiro, analista de sistemas, natural de São 
Bernardo do Campo - SP, nascido em 15/05/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Raimundo Abdon Cabral e de Marly Dantas de Sousa. A pretendente: THAIS 
DE JESUS BATISTA, solteira, estag. de engenharia biomédica, natural de São Bernardo 
do Campo - SP, nascida em 13/08/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Edvaldo Paulo Batista e de Antonia Onilia de Jesus.

Grupo Gonçalves Dias S/A
CNPJ: 09.328.663/0001-04

Demonstrações Financeiras - Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016 (Valores expressos em reais)
Balanços Patrimoniais - ATIVO 31/12/2017 31/12/2016
Circulante 87.572.875 81.440.693
Caixa e equivalentes de caixa 20.601.549 2.197.509
Contas a receber 10.421.871 9.994.117
Estoques 51.124.185 56.576.564
Impostos a recuperar 306.722 2.158.939
Outros Creditos 5.118.547 10.513.564
Não Circulante 12.725.963 14.009.291
Partes relacionadas 100.000 100.000
Outras Contas 278.786 278.786
Imobilizado 16.719.215 16.830.485
(-) Depreciação (4.647.156) (3.479.821)
Intangível 275.118 279.841
Total do Ativo 100.298.838 95.449.984

Balanços Patrimoniais - PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016
Circulante 12.822.065 11.674.053
Fornecedores 8.207.234 9.245.640
Impostos e contribuições a recolher 2.166.371 34.546
Salários e obrigações trabalhistas 2.078.989 1.989.865
Outras contas a pagar 369.471 404.002
Não Circulante 4.412.305 4.716.319
Empréstimos e fi nanciamentos - 36.375
Imposto de renda e contribuição social diferidos 2.068.503 2.363.511
Partes relacionadas 1.914.796 1.914.796
Outras contas 429.007 401.637
Patrimonio Liquido 83.064.467 79.059.612
Capital social 9.060.000 9.060.000
Reserva de capital 1.812.000 1.812.000
Reserva de Lucros 68.177.139 63.599.620
Ajuste de Avaliação Patrimonial 4.015.328 4.587.992
Total do Passivo 100.298.838 95.449.984

Demonstrações do Resultado do Exercicio 31/12/2017 31/12/2016
Receita Bruta de Vendas 110.973.604 98.044.254
Revenda de mercadorias 110.973.604 98.044.254
Receita Bruta 110.973.604 98.044.254
(-) Devoluções e Impostos sobre Vendas (28.676.268) (25.928.624)
Receita Líquida de Vendas 82.297.336 72.115.629
Custo dos Produtos Vendidos (44.559.355) (38.981.058)
Lucro Bruto 37.737.982 33.134.571
Despesas Operacionais (30.809.629) (28.124.679)
Despesas Vendas (5.729.677) (3.610.476)
Despesas Gerais e Administrativas (23.190.535) (23.045.156)
Depreciação e Amortização (2.000.254) (1.394.310)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido    Ajuste  Total do
 Capital Reserva Reserva Avaliação Lucro patrimônio
 Social de capital de Lucros Patrimonial do Periodo líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 9.060.000 1.812.000 60.089.611 5.163.898 - 76.125.509
Lucro líquido do período - -  - 3.155.653 3.155.653
Ajustes decorrente da adoção inicial dos CPC´s - - 872.564.46 (872.564.46) - -
Ajustes IRPJ/CSLL Diferido - Avaliação Patrimonial - - 296.659.95 - - 296.660
Pagamento de dividendos - - (518.209.11) - - (518.209)
Reserva de Retenção de Lucros - - 3.155.653 - (3.155.653) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 9.060.000 1.812.000 63.896.280 4.291.334 - 79.059.613
Lucro líquido do período - -  - 3.709.846 3.709.846
Ajustes decorrente da adoção inicial dos CPC´s - - 867.673 (867.673) - -
Ajustes IRPJ/CSLL Diferido - Avaliação Patrimonial - - 295.008.80 - - 295.009
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 9.060.000 1.812.000 65.058.961 3.423.660 3.709.846 83.064.468

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Atividades Operacionais 31/12/2017 31/12/2016
Lucro líquido do período 3.709.846 3.155.653
Aumentos (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:
Depreciação e Amortização 1.167.336 512.984
Depreciação /Amortização do Mais Valia 877.221 881.326
Ajuste Avaliação Patrimonial IR/CSLL Diferido (867.673) -
Reversão Juros sobre Capital Próprio 1.217.107 1.316.228
Resultados (Reversão) Não Operacionais (25.710) (216.200)
Fluxo de caixa operacional antes
 dos movimentos do capital circulante 6.078.127 5.649.991
Atividades Operacionais
Aumento de contas a receber de clientes (427.754) (1.022.409)
Redução dos Estoques 5.452.379 1.362.289
Redução Fornecedores (1.038.406) 889.054
Aumento do Outros Passivos 752.114 256.580
Redução impostos a recuperar 1.784.963 -
Redução Despesas Antecipadas 27.723 -
Aumento impostos a recolher 1.534.424 -
Redução Outros Creditos 5.434.548 (5.941.504)
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais 13.519.991 (4.455.990)
Atividades de Investimentos
Valor de Venda de Ativo Imobilizado 25.710 216.200
Pagamentos na aquisição do Ativo Imobilizado (776.252) (2.080.135)
Aquisições de Investimentos (9.977) (11.803)
Baixa de Ativo Imobilizado 25.000 193.295
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos (735.519) (1.682.442)
Atividades de Financiamentos
Ajuste Avaliação Patrimonial IR/CSLL Diferido 867.673 296.678
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos (109.125) (109.125)
Pagamento Juros sobre capital próprio (1.217.107) (1.316.228)
Dividendos Pagos (518.209) -
Fluxo de Caixa das
 Atividades de Financiamentos (458.559) (1.646.884)
Aumento (Redução) no Saldo
 de Caixa e Equivalentes de Caixa 18.404.040 (2.135.325)
Caixa no início do período 2.197.509 4.332.833
Caixa no fi m do período 20.601.549 2.197.509
Aumento (Redução) no Saldo
 de Caixa e Equivalentes de Caixa 18.404.040 (2.135.325)

...continuação 31/12/2017 31/12/2016
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 110.836 (74.738)
Lucro (Prejuízo) Operacional
 antes do Resultado Financeiro 6.928.352 5.009.891
Resultado Financeiro (864.876) (59.089)
Resultado Operacional e antes do IR e CS 6.063.477 4.950.802
Imposto de Renda e Contribuição Social 6.063.477 4.950.802
Correntes (2.353.631) (1.795.149)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 3.709.846 3.155.653

Diretoria        João Francisco Gonçalves Dias - Presidente
Roberto Félix da Silva - Contador - CRC-SP 169.625/O-1

Aposentadoria 
especial para condutor 
de ambulância

A Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado aprovou por 
unanimidade ontem (25) o projeto, 
que concede aposentadoria 
especial aos condutores de 
ambulância. Oriundo de uma 
Sugestão Legislativa acatada pela 
Comissão de Direitos Humanos, 
o projeto segue para análise em 
Plenário.

A proposta traz como justifi cativa 
a necessidade de tutelar a saúde 
desses trabalhadores que fi cam 
em contato permanente com 
agentes nocivos à saúde, tais 
como carnes, glândulas, vísceras, 
sangue, ossos, couros, pelos e 
dejeções de portadores de doenças 
infectocontagiosas (brucelose e 
tuberculose, por exemplo).

O relator da matéria, senador 
Paulo Paim (PT-RS), acatou 
emenda da senadora Ângela 
Portela (PDT-RR) para substituir 
a expressão “motoristas de 
ambulância” por “condutores de 
ambulância”. Paim considera que 
a proposta merece ser aprovada, 
porque a Lei que trata dos Planos 
de Benefícios da Previdência Social 
assegura que o trabalhador terá 
direito à aposentadoria especial 
quando laborar em condições 
nocivas à sua saúde ou integridade 
física. 

E os condutores de ambulância, 
segundo o relator, preenchem 
as duas condições. “Esses 
profi ssionais dedicam sua vida a 
atuar nesta área perigosa, penosa e 
insalubre, e podem ter assegurado 
o direito à aposentadoria especial 
como têm todos aqueles que atuam 
em áreas semelhantes”, defendeu 
Paim (Ag.Senado).

Bruno Zani (*)
 

Pode ser porque o fornecedor de um sistema 
usado em alguma área, como de RH ou 
CRM, decidiu migrar para a nuvem e agora 

funciona como SaaS, ou devido ao serviço de 
e-mail, cujas mensagens podem ser acessadas de 
qualquer dispositivo, ou  então pelos populares 
aplicativos de mensagens instantâneas e de 
compartilhamento de arquivos usados pelos 
funcionários, mesmo sem a autorização da 
companhia. O fato é que, de um jeito ou de outro, 
os dados da empresa estão trafegando e sendo 
hospedados na nuvem.

As vantagens da nuvem são muitas: agilidade, 
escalabilidade, disponibilidade e custo pesam 
bastante na decisão das empresas ao migrarem 
seus dados. Uma recente pesquisa feita pela 
McAfee com cem executivos brasileiros da área 
de segurança mostrou que 81% das empresas 
já têm uma estratégia formal 'Cloud First', ou 
seja, ao comprar e implementar aplicativos, as 
opções em cloud devem ser priorizadas. 

Porém, os serviços em nuvem também trazem 
alguns problemas na área de segurança e o 
maior deles é a falta de visibilidade. Ninguém 
precisa ser especialista em TI para contratar 
serviços em nuvem, seja IaaS (Infraestrutura 
como Serviço) ou SaaS (Software como Serviço) 
e essa facilidade acaba difi cultando o trabalho 
das equipes de TI em conseguir visualizar todas 
as aplicações usadas no ambiente corporativo e 
controlar os riscos trazidos por elas. 

 A utilização de soluções pelos usuários sem o 
conhecimento da equipe de TI, técnica conhecida 
como Shadow IT, passa a ser um grande desafi o 
para a segurança. Sem ter a visibilidade de todas 
as aplicações usadas na rede da empresa, fi ca 
mais difícil obter o controle de onde os dados 
estão trafegando, saber quem os está acessando 
e se as informações estão realmente seguras. 

Na pesquisa da McAfee, a maioria dos 
entrevistados (58%) disse que a Shadow IT 
realmente prejudica a capacidade da sua 
organização de manter os serviços na nuvem 
seguros e protegidos. Um terço dos entrevistados 
afi rma já ter tido problemas com cargas de 
trabalho na nuvem e contas sendo criadas 
fora da visibilidade de TI e, também cerca de 
um terço dos entrevistados (35%), disse que 
entre 20 e 40% do número total de serviços de 

Visibilidade é o maior desafi o 
para criar uma estratégia de 

segurança na nuvem
Não é exagero dizer que atualmente todas as empresas estão na nuvem, 
mesmo que não saibam

nuvem pública da empresa é contratado sem 
o envolvimento direto do departamento de TI.

Esses números são bastante preocupantes. Se 
o dado da empresa foi para a nuvem, a estratégia 
de segurança corporativa precisa acompanhá-
lo. Desenvolver uma estratégia de segurança 
que também funcione para a nuvem e aumente 
a visibilidade deste ambiente é fundamental. 
O mercado está desenvolvendo soluções de 
segurança que já nascem na nuvem, como o CASB 
(Cloud Access Security Broker), e que ajudam 
a solucionar o problema da visibilidade, mas 
algumas soluções tradicionais também podem 
ajudar a dar visibilidade a nuvens adotadas de 
forma ofi cial pela empresa. 

Além das ferramentas adequadas, obviamente 
as empresas também precisam investir em 
educação e treinamento. Os colaboradores 
precisam entender os riscos da Shadow IT e 
também saber como tratar os dados corporativos 
com mais responsabilidade e segurança. 
Algumas empresas ainda se perguntam se 
realmente precisam ir para a nuvem, já que têm 
investimentos em infraestrutura e segurança 
local, mas o fato é que atualmente é bastante 
difícil, senão impossível, evitar esta migração. 

O mercado está mudando rapidamente, a 
nuvem passará a ser uma exigência e as empresas 
não vão conseguir evitar esse fenômeno. É 
preciso estar preparado. Desenvolver em uma 
estratégia para levar a política de segurança 
corporativa para a nuvem é fundamental para 
controlar os riscos e evitar maiores problemas 
no futuro. 

 
(*) - É líder de vendas para segurança na nuvem da McAfee no Brasil.
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Quem já precisou pegar 

um empréstimo sabe 

que os juros aplicados a 

essa operação chegam a 

assustar

Mesmo com a queda 
da taxa Selic, que 
em março deste ano 

chegou ao menor patamar 
da história brasileira a 
6,50% ao ano, os juros 
médios dos empréstimos 
não acompanharam o 
ritmo de queda. Além da 
inadimplência e difi culdades 
da própria saúde fiscal 
do país, a concentração 
bancária também é um dos 
motivos que geram esse 
cenário.

Hoje, apenas os quatro 
maiores bancos do Brasil 
detêm quase 80% do 
mercado de crédito, de 
acordo com dados do 
Relatório de Estabilidade 
Financeira do Banco Central 
divulgado em outubro 
de 2017. Esse oligopólio 
diminui a capacidade de 
competição da concorrência 
e ainda é uma das causas 
do alto spread (diferença 
entre o que o banco paga 
para captar recursos e o 
que cobra para emprestar) 
praticado no país, que 
também infl uencia as taxas 
de juros elevadas. No fi m do 
dia, quem paga a conta é o 
consumidor.

Para se ter uma ideia, três 
em cada 10 brasileiros têm 
algum tipo de empréstimo 
contratado em bancos 
ou outras instituições 
f inanceiras .  Segundo 
levantamento feito pelo 
Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), do 
total de consumidores que 
recorrem ao crédito, 42% o 
fazem para quitar dívidas: 
é a principal fi nalidade do 
empréstimo pessoal no 
Brasil. 

Embora o consumo de 
crédito seja comum entre 
os brasileiros, a escolha 
errada da modalidade pode 
comprometer as contas do 
mês e chegar até a aumentar 
as dívidas. Isso porque a 
taxa de juros pode ser até 10 
vezes maior entre as opções 
de empréstimo existentes 
no mercado. O rotativo 
do cartão de crédito, por 
exemplo, apresentou taxa 
de juros de 12,67% ao 
mês (318,50% ao ano) em 
fevereiro de 2018, segundo 
a Anefac. Já o cheque 
especial chegou a 12,18% 
ao mês (297,18% ao ano), 
maior taxa desde novembro 
de 2017 (12,25% ao mês – 
300,16% ao ano). 

O empréstimo pessoal 
em bancos também teve a 
taxa elevada, com 4,22% 
ao mês (64,22% ao ano) 
em fevereiro, atingindo 
seu ápice desde outubro 
do ano passado, quando era 
de 4,28% ao mês (65,35% 
ao ano).

Uma saída para essa 
questão é aumentar a 
concorrência no mercado 
fi nanceiro, o que diminuiria 
os juros e os spreads 
bancários. E esse cenário 
não está tão distante quanto 
pode parecer. 

Com o fortalecimento das 
fi ntechs no país, o setor 
bancário deve passar por 
uma grande transformação 
nos próximos anos, inclusive 
até passando a dar abertura 
para startups e aplicações 
de terceiros graças ao 
conceito de “open banking”, 
que começa a aparecer no 
Brasil e deve aumentar 
a competitividade pelos 
recursos do consumidor.

Isso porque o open 
banking faz com que essa 
inefi ciência do mercado seja 
alterada com opções fora 
das prateleiras dos bancos, 
deixando de direcionar 
o cliente para o que as 
instituições bancárias 

querem vender, e sim 
oferecendo um produto 
que realmente atenda a suas 
necessidades.

Assim, com mais poder 
de escolha para as pessoas, 
os bancos deixam cada vez 
mais de ter exclusividade de 
operações e produtos que, 
hoje, já são oferecidos por 
inúmeras outras empresas 
e fi ntechs. Muitas das quais 
nichadas, ou seja, que têm 
como foco determinada área 
ou produto fi nanceiro. 

Como é o caso da Bcredi, 
que atua apenas com crédito 
imobiliário, oferecendo 
uma das menores taxas 
de empréstimo e também 
prazo mais longo para 
pagamento. Em relação ao 
home equity, por exemplo, 
muitos brasileiros ainda 
tem uma certa resistência 
em colocar imóveis como 
garantia para obtenção 
de crédito, mas essa é 
uma barreira fácil de ser 
vencida se pensarmos nas 
vantagens que traz, como a 
possibilidade de economizar 
quase 80% do que é pago 
mensalmente em juros em 
modalidades muito mais 
populares como o cheque 
especial e o rotativo do 
cartão de crédito. 

E o país ainda tem um 
grande potencial a ser 
explorado nesse mercado: a 
estimativa é que 70% de seus 
imóveis estão disponíveis 
para serem usados como 
garantia e esse produto 
quase não é explorado 
pelos bancos. Então não 
é à toa que as fintechs 
vêm ganhando cada vez 
mais espaço: elas contam 
com muitas vantagens 
em comparação com as 
instituições financeiras 
tradicionais. 

A principal delas é sua base 
tecnológica, que contribui 
para descomplicar e agilizar 
os processos na tomada de 
crédito. No entanto, por 
não estarem acostumadas a 
contratação de um crédito 
online, muitas pessoas 
ainda recorrem às soluções 
oferecidas pelas instituições 
fi nanceiras convencionais, 
mesmo que fi quem sujeitas 
a condições normalmente 
menos atrativas.

Por isso, conhecer e 
entender o processo para 
contratar um empréstimo 
pela internet, seja para 
quitar dívidas ou investir, 
é fundamental na hora 
de escolher a melhor 
operação de crédito para a 
necessidade do momento. 
Até porque pegar crédito 
com juros altos para resolver 
um problema de curto prazo 
pode causar, na verdade, 
uma dívida maior que se 
tornará um transtorno a 
longo prazo. 

Mesmo que as pessoas 
a i n d a  n ã o  e s t e j a m 
acostumadas a buscar 
alternativas fora dos bancos, 
enquanto a contração 
bancária no Brasil ainda 
vive, a saída é buscar opções 
(cada vez mais digitais) 
na busca por crédito com 
juros mais baixos. Com 
mais acesso à tecnologia e 
educação fi nanceira, esse 
cenário será cada vez mais 
uma realidade no dia a dia 
das pessoas, que poderão 
aproveitar os benefícios 
das condições especiais 
dessas modalidades, como 
a comodidade e taxas mais 
atrativas. 

O grande segredo está 
em fazer uma escolha que 
realmente atenda suas 
necessidades e não optar 
somente pelo caminho 
mais fácil antes de assumir 
uma nova dívida que pode 
comprometer o orçamento 
pessoal ou familiar.

(*) - É cofundadora da Bcredi, fi ntech 
que oferece crédito imobiliário de 
forma rápida em processo online 

(www.bcredi.com.br).

Por que o crédito no 
Brasil ainda é tão caro?

Maria Teresa Fornea (*)
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Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)

Relatório da Administração

Demonstrações do Resultado
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016

(Em milhares de reais - R$, exceto o valor por ação)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto Operacional: A Nova União Administradora e Incorporado-
ra S.A. (“Sociedade”) foi constituída em 10 de janeiro de 2005 e tem por 
objeto a administração de bens próprios e de terceiros; a participação em 
negócios mobiliários e imobiliários; a incorporação imobiliária e atividades 
correlatas ou assemelhadas. Apresentação das Demonstrações Finan-
ceiras e Principais Práticas Contábeis: Declaração de conformidade: As 
demonstrações fi nanceiras da Sociedade foram preparadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas 
no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasi-
leira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Base de elaboração: As de-
monstrações fi nanceiras foram elaboradas com base no custo histórico, ex-
ceto se mencionado ao contrário nas práticas contábeis descritas a seguir. 
O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contrapresta-
ções pagas em troca de ativos. O resumo das principais práticas contábeis 
adotadas pela Sociedade e suas controladas são como segue: a) Moeda 
funcional e de apresentação das demonstrações fi nanceiras: A moeda 
funcional da sociedade é o Real, mesma moeda de preparação e apresen-
tação das informações. b) Contas a receber: Apresentadas pelos valores 
nominais dos títulos representativos dos créditos. A provisão para créditos 
de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado sufi cien-
te pela Administração para cobrir as prováveis perdas na realização das 
contas a receber, considerando o seguinte critério: (a) provisão dos saldos 
vencidos há mais de 180 dias, cuja análise individual dos devedores de-
monstre impossibilidade de recuperação do crédito.c) Propriedade para 
investimento: A propriedade para investimento é representada por terreno 
e edifício em shopping center mantidos para auferir rendimentos de aluguel 
e/ou valorização do capital, conforme divulgado na nota explicativa nº 4. A 
propriedade para investimento é inicialmente registrada pelo custo de aqui-
sição ou construção, acrescido dos encargos fi nanceiros de empréstimos 
e fi nanciamentos incorridos durante o período de construção, quando apli-
cável, são capitalizados. Após o reconhecimento inicial, propriedade para 
investimento é apresentada ao seu valor justo, exceto pelas propriedades 
em construção (“greenfi elds”). Ganhos ou perdas resultantes de variações 
do valor justo das propriedades para investimento são incluídos na de-
monstração do resultado no exercício em que forem geradas. d) Outros 
ativos (circulante e não circulante): Os outros ativos são demonstrados 
ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os ren-
dimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos até as datas 
de encerramento dos exercícios. e) Outros passivos (circulante e não 
circulante): Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas 
até a data do balanço patrimonial. f) IRPJ e CSLL diferidos: O imposto de 
renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças 
temporárias, decorrentes de diferenças entre as bases fi scais dos ativos e 
passivos e seus valores contábeis nas demonstrações contábeis. g) Uso 
de estimativas: A preparação das demonstrações fi nanceiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração 
se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afe-
tam os ativos, os passivos, as receitas e as despesas da Sociedade, bem 
como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações 
fi nanceiras. As estimativas devem ser determinadas com base no melhor 
conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações fi nancei-
ras, dos eventos e transações em curso e de acordo com a experiência de 
eventos passados e/ou correntes. Os resultados fi nais dessas transações e 
informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, 
podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às 
demonstrações fi nanceiras referem-se à vida útil dos bens das proprieda-
des para investimento e às provisões para crédito de liquidação duvidosa e 
para riscos fi scais, trabalhistas e cíveis. As estimativas e premissas subja-
centes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões 
feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as 
estimativas são revistas. h) Reconhecimento de receitas, custos e des-
pesas: As receitas, os custos e as despesas são reconhecidos de acordo 
com o princípio contábil da competência. A receita de aluguéis é reconheci-
da com base na fruição dos contratos e a receita de serviços é reconhecida 
quando da efetiva prestação de serviços. As despesas e os custos são 
reconhecidos quando incorridos. i) Lucro por ação: O resultado por ação 
básico é calculado por meio do resultado do período e a média ponderada 
das ações em circulação no respectivo exercício. 
2. Contas a Receber 31.12.2017 31.12.2016    
Aluguéis a receber 2.051 1.908
Provisão de créditos de liquidação duvidosa (630) (94)    
Total 1.421 1.814    
A composição das contas a receber faturadas por período de vencimento 
é como segue: 31.12.2017 31.12.2016    
A vencer 1.111 1.041
Vencidas:
Até 30 dias 29 53
De 31 a 60 dias 55 21
De 61 a 90 dias 22 19
De 91 a 180 dias 69 133
Acima de 181 dias 765 641    
 940 867    
Total 2.051 1.908    

A exposição máxima ao risco de crédito da Companhia é o valor contábil 
das contas a receber. Para atenuar esse risco, a Companhia adota como 
prática a análise das modalidades de cobrança (aluguéis, serviços e ou-
tros), considerando a média histórica de perdas, o acompanhamento perió-
dico da Administração, no que tange a situação patrimonial e fi nanceira de 
seus clientes, o estabelecimento de limite de crédito, a análise dos créditos 
vencidos há mais de 180 dias e o acompanhamento permanente de seu 
saldo devedor, entre outros. A provisão para créditos de liquidação duvi-
dosa foi constituída tomando como base nos aluguéis vencidos há mais 
de 180 dias, cuja análise individual da sua situação fi nanceira demonstrou 
que estes não seriam realizáveis e que não tenham sido renegociados. 
A provisão para crédito de liquidação duvidosa apresentou a seguinte mo-
vimentação nos exercícios: 31/12/2017 31/12/2016    
Saldo no início do exercício (94) (94)
Créditos provisionados no exercício (536) -    
Saldo no fi nal do exercício (630) (94)    
3. Impostos a Recuperar 31.12.2017 31.12.2016    
Imposto de renda - antecipações 76 2
Contribuição social - antecipações 27 -
IRRF a recuperar 2 -
PIS a recuperar 4 -
COFINS a recuperar - 3
Outros impostos a recuperar 1 1    
Total 110 6    
4. Propriedades para Investimento Em operação  
Saldo em 31.12.2015 61.200  
Ajuste a valor justo 6.552  
Baixa
Saldo em 31.12.2016 67.752  
Ajuste a valor justo 12.558  
Saldo em 31.12.2017 80.310  
5. Impostos Parcelados 31.12.2017 31.12.2016    
PIS/COFINS 1.283 1.515
IRPJ/CSLL 58 976    
Total 1.341 2.491    
Circulante 125 506
Não circulante 1.216 1.985
6. Impostos Taxas e Contribuições: A Sociedade aderiu ao Programa 
Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído conforme instru-
ções normativas 1.711/2017 e 1.748/2017, o qual permite que os tributos 
federais vencidos até 30 de abril de 2017 possam ser parcelados, adicional-
mente, a Medida Provisória nº 783/17 foi convertida na Lei nº 13.496/17 em 
25 de outubro de 2017, incluindo uma nova modalidade de parcelamento, 
onde há a possibilidade de utilização de prejuízos fi scais e base negativa 
de CSLL, para abater (compensar) da dívida consolidada no âmbito da Re-
ceita Federal do Brasil. Em outubro de 2017 a Sociedade tinha R$ 15.000 
de débitos tributários sujeitos ao parcelamento, os quais eram débitos tri-
butários federais vencidos até 30 de abril de 2017, o montante R$ 12.000 
fora liquidado com a utilização de prejuízos fi scais e bases negativas de 
contribuição social sobre o lucro líquido. Adicionalmente R$ 4.032 estão 
sujeitos ao parcelamento ordinário. A adesão ao programa de parcelamen-
to PERT, encontra-se em análise pela Receita Federal do Brasil - RFB, e 
não fora homologado pela autoridade tributária competente, o deferimento 
confi rmando a dívida consolidada dependerá da fi nalização da análise pela 
referida autoridade competente. 7. Receitas de Cessões a Apropriar: A 
sociedade controla no passivo as receitas de cessões a apropriar. As recei-
tas de cessões de direitos de uso a lojistas e usufruto de frações ideais do 
estacionamento do Internacional Shopping são apropriadas ao resultado 
de acordo com o prazo respectivo do primeiro contrato de aluguel, ou de 
contrato de direito de uso ou do contrato de usufruto.  
Saldo em 31 de dezembro de 2015 1.425  
Novos contratos de cessões de direitos de uso a lojistas 53
Novos contratos de usufruto 26.592
Reconhecimento da receita (2.240)
Custo das cessões (1.553)
Reconhecimento do custo das cessões 91  
Saldo em 31 de dezembro de 2016 24.368  
Novos contratos de cessões de direitos de uso a lojistas 182
Reconhecimento da receita (3.001)
Reconhecimento do custo das cessões 155  
Saldo em 31 de dezembro de 2017 21.704  
Passivo circulante 2.735
Passivo não circulante 18.969
8. Capital Social e Dividendos: Em 31 de dezembro de 2017, o capital 
social da sociedade é de R$ 4.332, dividido em 4.332.000 ações ordinárias 
sem valor nominal. Aos acionistas é assegurada a distribuição de 25% do 
lucro líquido ajustado na forma da legislação societária.
9. Despesas Gerais e Administrativas 31.12.2017 31.12.2016    
Comercialização (105) (105)
Despesas com pessoal (33) (33)
Publicidade e propaganda - (35)
Provisão para perdas com crédito de liquidação 
 duvidosa (536) -

 Notas 
 explicativas 31.12.2017 31.12.2016      
Receita Líquida  6.613 6.109
(Despesas) Receitas Operacionais
Gerais e administrativas 9 (1.020) (572)
Outras (despesas) receitas 
 operacionais, líquidas 10 23.567 18.730      
Lucro Operacional antes do 
 Resultado Financeiro  29.160 24.267      
Resultado Financeiro 11 (5.906) (7.223)      
Lucro Operacional e antes do 
 Imposto de Renda e da 
 Contribuição Social  23.254 17.044
Imposto de renda e contribuição 
 social - corrente  (3.597) (3.011)
Imposto de renda e contribuição 
 social - diferido  (409) (202)      
Lucro Líquido do Exercício  19.248 13.831      
Lucro básico por ação - R$  4,44 3,19

(*) Não há resultados abrangentes nos exercícios corrente e anterior.

 Notas 
Ativo explicativas 31.12.2017 31.12.2016      
Circulante
Aplicações fi nanceiras  - 1
Contas a receber 2 1.370 1.814
Impostos a recuperar 3 110 6
Contas a receber repasse  83 16
Outras contas a receber  50 95      
Total do ativo circulante  1.613 1.932      

Não Circulante
Contas a receber 2 51 -
Partes relacionadas 12 42.184 74.837
Depósitos judiciais  12 12
Propriedade para investimento 4 80.310 67.752      
Total do ativo não circulante  122.557 142.601      

Total do Ativo  124.170 144.533      

 Notas 
Passivo e Patrimônio Líquido explicativas 31.12.2017 31.12.2016      
Circulante
Fornecedores  31 19
Salários e encargos sociais  3 4
Impostos, taxas e contribuições 6 16.032 17.561
Impostos parcelados 5 125 506
Contas a pagar compra de imóveis  - 14.296
Adiantamento de clientes  1 -
Dividendos a pagar  - 11.212
Receitas de cessões a apropriar 7 2.735 2.802      
Total do passivo circulante  18.927 46.400      
Não Circulante
Contas a pagar compra de imóveis  - 9.159
Receitas de Cessões a apropriar 7 18.969 21.566
IRPJ/CSLL diferidos  2.474 2.087
Impostos parcelados 5 1.216 1.985      
Total do passivo não circulante  22.659 34.797      
Patrimônio Líquido
Capital social 8 4.332 4.332
Reserva de lucros  78.252 59.004      
Total do patrimônio líquido  82.584 63.336      
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  124.170 144.533      

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações fi nanceiras relativas aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
São Paulo, 23 de abril de 2018.   A Administração

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 31.12.2017 31.12.2016    
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício 19.248 13.831
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do 
 exercício com o caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais:
Encargos fi nanceiros 217 277
IRPJ/CSLL diferidos 387 202
Realização das cessões a apropriar (2.846) (3.702)
Ajuste a valor justo das propriedades para 
 investimentos (12.558) (6.552)
Reversão da ajuste a valor justo - -
(Aumento) redução dos ativos operacionais:
Contas a receber 327 (126)
Impostos a recuperar (104) 219
Depósitos judiciais - (6)
Outras contas a receber 43 781
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Fornecedores 12 (1.224)
Impostos, taxas e contribuições (1.529) 9.314
Contas a pagar compra de imóveis (23.455) (10.577)
Receitas de cessões a apropriar 182 53
Dividendos a pagar (11.212) -
Juros pagos (28) (34)    
Caixa líquido gerado pelas atividades 
 operacionais (31.316) 29.048    
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Investimento
Aplicação fi nanceira vinculada 1 16    
 1 16    
Fluxo de Caixa das Atividades de 
 Financiamento
Adiantamento de clientes 1 (2.772)
Partes relacionadas 32.653 (25.776)
Pagamento do principal de parcelamento 
 de impostos (1.339) (517)    
Caixa líquido utilizado nas atividades de 
 fi nanciamento 31.315 (29.065)    
(Redução) Aumento Líquido(a) do Saldo 
 de Caixa e Equivalentes de Caixa - (1)    
Caixa e Equivalentes de Caixa
No fi m do exercício - -
No início do exercício - 1    
Aumento (Redução) Líquido(a) do Saldo 
 de Caixa e Equivalentes de Caixa - (1)    

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

(Em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

    Reservas de lucros          
    Reserva de Reserva de Lucros
 Capital  Dividendos retenção lucros a (prejuízos)
 social Legal a distribuir de lucros realizar acumulados Total              
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 4.332 866 1.565 - 42.742 - 49.505              
Lucro líquido do exercício - - - - - 13.831 13.831
Destinações:
 Dividendos mínimos obrigatórios - - 1.574 - - (1.574) -
 Constituição de reservas - 692 - 4.028 7.537 (12.257) -              
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 4.332 1.558 3.139 4.028 50.279 - 63.336              
Lucro líquido do exercício - - - - - 19.248 19.248
Destinações:
 Dividendos mínimos obrigatórios - - 1.932 - - (1.932) -
 Constituição de reservas - 962 - 10.556 5.798 (17.316) -              
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 4.332 2.520 5.071 14.584 56.077 - 82.584              

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
(Em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 31.12.2017 31.12.2016    
Serviços de terceiros (276) (381)
Doações (45) -
Impostos e taxas (11) (7)
Outros (14) (11)    
Total (1.020) (572)    
10. Outras (Despesas) Receitas Operacionais
 31.12.2017 31.12.2016    
Ajuste a valor justo 12.558 7.739
Resultado na venda de
propriedades para investimentos 10.993 10.991
Outras receitas 16 -    
Total 23.567 18.730    
11. Resultado Financeiro 31.12.2017 31.12.2016    
Receitas fi nanceiras:
Descontos obtidos 28 -
Juros sobre atraso de clientes 12 45    
 40 45    
Despesas fi nanceiras:
Juros partes relacionadas (1.850) (3.608)
Juros e multas sobre impostos (3.891) (3.409)
Juros passivos (205) (161)    
 (5.946) (7.178)    
Total (5.906) (7.223)    
12. Saldos com Partes Relacionadas: No curso dos negócios da Socie-
dade, são realizadas operações com empresas que fazem parte do mesmo 
grupo econômico. Os saldos de 31 de dezembro de 2017 e de 2016 são 
os seguintes: 31.12.2017 31.12.2016    
Ativos:
CLY Administradora e Incorporado 17.814 17.814
Levian Participações e Empreendimentos Ltda. 116.248 48.294
ABK do Brasil - Empreendimentos 
 Participações Ltda. (5.787) 2.124
Eler Administração e Incorporação Ltda. (69.954) 10.781
Vul Administração e Incorporação Ltda. (12.000) -
I Park Estacionamentos Ltda. (4.152) (4.152)
General Shopping Brasil S.A. (34) (34)
General Shopping Administradora e Serviços Ltda. 49 10    
Total 42.184 74.837    
13. Instrumentos Financeiros por Categoria: Os instrumentos fi nancei-
ros da Sociedade foram classifi cados conforme as seguintes categorias:
Ativos: 31.12.2017 31.12.2016    
Aplicações fi nanceiras - 1
Contas a receber e outros recebíveis 1.554 1.925    
Total 1.554 1.926    
Passivos: 31.12.2017 31.12.2016    
Fornecedores 31 19
Adiantamento de clientes 1 -
Contas a pagar compra de imóveis - 23.455    
Total 32 23.474    

A Diretoria
Vicente de Paula da Cunha - Diretor Presidente

Francisco José Ritondaro - Diretor de Operações
Francisco Antonio Antunes - Contador - CRC 1SP-149.353/O-2

As notícias se referiam ao Relatório 
de Ameaças à Segurança na Internet 
(ISTR, na sigla em inglês), que 

analisou 157 países.  De acordo com o 
levantamento feito em 2017, o Brasil ocupa 
a sétima posição no ranking dos países 
que sofreram mais ataques cibernéticos 
no último ano, sendo também o principal 
alvo na América Latina e uma das principais 
fontes de ataques cibernéticos do mundo.

Sobre esse fato, é importante ressaltar 
que, assim como em todas os setores 
caóticos no Brasil, a educação também é a 
principal solução para esse tipo de crime. 
Na contramão da evolução de grupos de 
hacker criminosos, a educação no país é 
falha e está longe de incluir em sua grade 
a segurança cibernética - não menos 
importante em um mundo cada vez mais 
conectado.

Muito países em todo o mundo já 
começaram a se mobilizar num trabalho 
intensificado de conscientização de 
segurança digital. Israel, por exemplo, 
passou a implementar um programa 
de educação cibernética em 2013 para 
adolescentes. Governos de todo o mundo 
passaram a desenvolvendo a cibereducação, 
pois perceberam que é preciso estar à 
frente dos riscos.

É importante ressaltar que, quando 

falamos em proteger o país, não nos 
referimos apenas a países ameaçados de 
guerra. Um exemplo que vale ser recordado 
foi o caso WannaCry, no ano passado, no 
qual o ransomware sequestrou arquivos de 
200 mil computadores em 150 países. No 
Brasil, até hospitais e órgãos públicos foram 
paralisados, afetando também cidadão e 
não somente empresas.

No caso de Israel, essa educação vai 
além. Eles oferecem treinamento para 
identifi cação de riscos e recrutam jovens 
com potenciais para defender o país, 
desenvolvendo grandes profi ssionais e 
também pesquisadores sobre o tema. 
Fazendo um comparativo com o Brasil, 
podemos dizer que ainda estamos 
muito aquém nesse quesito, levando em 
consideração que ainda se acredita esse 
seja um assunto para os profi ssionais de 
Tecnologia da Informação (TI) – o que é, 
na verdade, um mito. Todos precisam saber 
quais são os seus riscos e como evita-los.

Mas nem tudo está perdido! Podemos 
dizer que os brasileiros estão vivendo 
um momento de despertamento para 
o desenvolvimento de uma maturidade 
cibernét ica.  No entanto,  fa l tam 
pesquisas e incentivos do governo para 
essa cibereducação, tanto para uma 
conscientização comportamental, como 

também para formar novos profi ssionais 
especializados em atuar nessa linha de 
frente.

Outro dado revelado no ISTR que 
comprova essa necessidade no Brasil é 
que o país é o terceiro maior a disseminar 
ameaças por spam e o quarto por bots 
(robôs virtuais) no mundo. Além disso, 
revelou que, de todos os e-mails que 
circulam no país, 64% são spam. Num 
mundo em que enfrentamos ameaças 
virtuais cada vez mais evoluídas, ainda 
vivenciamos o despreparo para lidar com 
ameaças de e-mail maliciosos, acreditando 
que somente sistemas de antivírus serão o 
sufi ciente para nos proteger sempre. Isso 
demostra o quanto precisamos evoluir no 
quesito cibersegurança, isso dentro de 
casa, como também no meio corporativo.

Para discutir esse tema, na semana do 
Cyber Security Summit Brasil 2018, que 
acontece entre os dias 27 e 28 de julho, em 
São Paulo, pretendo promover a Semana 
da Cibereducação, no qual pretendo passar 
por escolas, universidades, instituições do 
governo e até empresas, falando sobre os 
riscos iminentes e de medidas importantes 
para prevenção.

(*) - É especialista em cibersegurança da 4CyberSec 
e organizador do Cyber Security Summit Brasil 

(www.cybersecuritysummit.com.br).

Brasil é um dos primeiros no cibercrime 
e um dos últimos em cibereducação

Nas últimas semanas, veículos de todo país relataram a posição do país na lista de ciberataques
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Como o Blockchain 
pode revolucionar

a educação
Muito se fala sobre 

Blockchain como 

um conceito novo 

e revolucionário, 

principalmente para 

questões fi nanceiras

Essa é uma associação 
imediata, mas que não 
deve ser única. Na 

verdade, existem diversas 
situações em que essa tecnologia 
pode revolucionar o modo como 
atuamos na área de Educação 
atualmente. 

Um estudo realizado pela 
Joint Research Centre, entidade 
científi ca que realiza estudos 
e fornece aconselhamento 
científico para as questões 
políticas da União Europeia, 
aponta diversas maneiras como 
o Blockchain pode revolucionar 
a Educação. Ele explica 
como a tecnologia pode, ao 
mesmo tempo, romper com as 
atuais normas institucionais 
e empoderar aprendizes e 
estudiosos. O estudo propõe oito 
aplicações muito interessantes 
do Blockchain na educação, 
considerando o atual estado 
dessa  tecnolog ia  e  seu 
desenvolvimento. 

 
Oito maneiras como 

o Blockchain pode 

revolucionar o setor de 

educação 

1 - Garanta acesso aos seus 

certifi cados para sempre 

Você provavelmente tem 
uma caixa com diplomas e 
certifi cados na sua casa. Eles 
difi cilmente são utilizados, mas 
você sabe que precisa guardá-los 
com cuidado. Com o Blockchain, 
você poderia dar adeus a essa 
caixa. A tecnologia permite 
criar certificados digitais 
totalmente seguros, que podem 
ser consultados através de uma 
simples validação de dados. 
Dessa forma você tem seus 
diplomas e certifi cados sempre 
acessíveis e com dados 100% 
confi áveis. 

 
2 - Facilite a verifi cação de 

acreditações em etapas

A l é m  d o s  d i p l o m a s 
universitários, todos nós temos 
certifi cados de cursos, palestras, 
workshops, etc. Esses cursos 
extras não possuem um “órgão 
máximo” que ateste a sua 
validade, por isso se alguma 
empresa precisa verificar 
sua veracidade, acabe tendo 
que entrar em contato com 
a instituição que concedeu a 
certifi cação. Nesse momento, 
ela não está apenas verifi cando 
se o aluno realmente fez 
determinado curso, mas também 
está avaliando a idoneidade da 
outra instituição. Isso não é 
uma tarefa simples. Utilizando 
a tecnologia do Blockchain, 
seria possível confi rmar todos 
esses dados com uma simples e 
rápida consulta na Internet. Mais 
facilidade para as instituições e 
também para os alunos.

 
3 - Reconhecimento 

automático e transferência 

de créditos 

Talvez você já tenha passado 
por isso: no meio de uma 
faculdade descobre que aquela 
não é bem a sua vocação. 
Cria coragem e resolve mudar 
de curso. Mas aí vem a dor 
de cabeça: comprovar que 
determinadas matérias que 
você já cursou na faculdade de 
origem são equivalentes às da 
nova instituição. 

Ou então você decide 
mudar de país no meio de uma 
graduação. Mesmo que você 
opte por cursar exatamente 
o mesmo curso, ainda terá 
muito trabalho para realizar a 
transferência desses créditos. 
São diversos documentos 
que precisam ser obtidos, 
transferidos, traduzidos… Em 
outras palavras, muita dor de 
cabeça. A boa notícia é que 
com o Blockchain é possível 
criar uma base unifi cada para 
a educação, que comprovaria 
as informações, créditos e 
equivalências da sua instituição 
de origem em poucos minutos.  

 
4 - Passaporte de 

Aprendizagem para toda a 

vida

Quando vamos viajar, temos 
um documento  mundia l 

que comprova quem somos 
e por onde passamos. Que 
tal transferir o conceito do 
passaporte de viagens para o 
mundo da educação? Graças 
ao Blockchain, é possível 
criar um documento pessoal 
e intransferível que contenha 
todos os seus dados pessoais 
e seu histórico educacional. 
E o mais importante: essas 
informações valem em todos 
os países. 

 
5 - Rastreie conteúdo 

intelectual e recompense o 

seu uso

Hoje, o trabalho intelectual 
no Brasil é pouco valorizado. 
Proteger  a  propr iedade 
intelectual então, é uma das 
tarefas mais difíceis. Artigos 
publicados e até trabalhos 
escolares são frequentemente 
c o p i a d o s  n a  í n t e g r a  e 
apresentados como novos.  

Agora imagine um sistema 
em que os autores pudessem 
publicar suas obras originais 
e  a i n d a  r e c e b e m  u m a 
remuneração para citações de 
seus conteúdos. Através do 
Blockchain poderíamos criar 
esta plataforma, incentivando 
o desenvolvimento de trabalho 
intelectual e contribuindo para o 
conhecimento científi co do país. 

 
6 - Receba pagamentos de 

alunos 

Existem algumas barreiras 
que dificultam o pagamento 
dos alunos em determinadas 
instituições. Especialmente para 
aqueles que optam por um curso 
ou especialização e outro país, 
muitas organizações aceitam 
apenas pagamentos realizados 
através de um meio digital. 
Uma possibilidade seria as 
instituições emitirem vouchers 
criptografados que poderiam 
ser utilizados como créditos 
fi nanceiros.  

 
7 - Financiamentos 

estudantis via voucher 

O fi nanciamento estudantil 
é uma prática relativamente 
comum, que incentiva os alunos 
a darem o seu melhor e ajuda a 
educação como um todo. Mas 
a prática possui uma série de 
regras que acabam gerando 
uma burocracia que poderia 
ser evitada. 

Com o Blockchain, seria 
possível criar vouchers que só 
seriam liberados com o aluno 
atingisse uma determinada 
métrica. Não seriam necessários 
intermediadores  para  a 
operação: o voucher ficaria 
disponível automaticamente 
quando o aluno conseguisse 
uma determinada nota ou 
atingisse algum outro critério já 
pré-determinado. Isso traz mais 
segurança para as entidades e 
seus alunos. 

 
8 - Identifi cações únicas 

para toda cadeia estudantil  

Quando um aluno entra 
para uma universidade, por 
exemplo, precisa passar seus 
dados pessoais para diversos 
departamentos. Muitas vezes, 
dezenas de funcionários da 
instituição têm acesso a esta 
informação, o que vai contra as 
políticas de segurança de dados 
pessoais. Agora imagine uma 
identifi cação única para toda a 
cadeia estudantil. A tecnologia 
do Blockchain permite a criação 
dessa chave, que poderia ser 
passada para as instituições e, 
a partir daí, passaria a receber 
todas as permissões necessárias. 
A tecnologia também garante 
que as novas informações 
institucionais do aluno sejam 
armazenadas de forma segura, 
começando imediatamente. 

O Blockchain é uma tecnologia 
que foi inicialmente desenvolvida 
para o âmbito fi nanceiro mas, 
como vimos, ela pode ser 
facilmente aplicada também 
à educação, com um impacto 
muito positivo. Os exemplos 
aqui citados podem facilmente 
revolucionar a educação como a 
conhecemos hoje. E essa é uma 
oportunidade que não podemos 
deixar passar. 

 
(*) É diretor geral da Telefônica 

Educação Digital – Brasil e 
especialista em Gestão de 

Conhecimento e Tecnologias 
Educacionais.

Mais informações em https://
alexandrecastanha.wordpress.com

Luiz Alexandre Castanha (*)

TI
  

News@
Tecnocomp participa de evento do Gartner e 
apresenta soluções e serviços 

@A Tecnocomp, empresa de gestão de serviços de TI, participou 
da Conferencia Gartner Infraestrutura de TI, Gerenciamento de 

Operações e Data Center 2018. O evento que tinha como objetivo mostrar 
as tendências do mercado, abriu espaço para que as principais empresas 
do setor pudessem mostrar suas soluções e também fazer networking. A 
Tecnocomp aproveitou a edição para apresentar sua experiência e ofertas 
para o mercado público e privado. “Com um portfólio reestruturado, 
apresentamos a nossa atuação por verticais de negócio: saúde, varejo, 
transportes e governo, para os quais desenvolvemos diversos serviços 
customizados. E também o ICT Smart Services, serviço de gerenciamento 
e suporte para TI e telecomunicações de missão crítica”, explica o diretor 
comercial da Tecnocomp, Ricardo Perdigão Nunes.

Evento gratuito mostra como otimizar o 
desenvolvimento de apps para iOS

@Com o objetivo de integrar a comunidade de desenvolvedores 
para hardwares Apple e mostrar novas features para auxiliar no 

dia a dia, a Quaddro Treinamentos - maior centro de desenvolvimento 
de carreiras mobile no Brasil - promove a meetup “Xcode Server - 
Simplifi cando o processo de Integração Contínua”. A apresentação 
será realizada pelo early adopter de tecnologia, Esdras Martins, 
que com apenas 23 anos é formado em Desenvolvimento de Jogos 
Digitais e especializado em desenvolvimento iOS pelo Apple Developer 
Academy. Durante a palestra, Esdras mostrará como o Xcode Server 
possibilita automatizar e otimizar o processo de construção, análise, 
teste e arquivamento dos aplicativos para  iOS, além de desmistifi car 
o processo de Integração contínua, que é pouco difundido no meio 
dos desenvolvedores (https://www.meetup.com/pt-BR/quaddro-club/
events/249617253/).

Entenda o que difere uma 
startup criada a partir de um 
spin-off de uma que surge 
do zero.

Fintechs,  insurtechs, 
b i o t e c h s ,  a g r o t e c h s , 
independente do prefi xo, o 
que une essas empresas é 
a transformação através da 
tecnologia. São as já famosas 
startups, que estão mudando 
a cara do mercado tradicional, 
propondo inovações para os 
diferentes nichos em que 
atuam.

Geralmente, as startups nascem do zero, a partir da 
identifi cação de uma inefi ciência de mercado a ser resolvida por 
uma ideia, muitas vezes, disruptiva. Nesse caso, contudo, nem 
sempre o empreendedor tem a bagagem de produto necessária 
para fazer o negócio funcionar. Esse é um dos fatores que, 
infelizmente, levam uma em cada quatro startups a fechar com 
menos de um ano de funcionamento, e outras 50% pararem 
de funcionar depois de menos de quatro anos, de acordo com 
informações da Fundação Dom Cabral.

Por outro lado, o que poucas pessoas sabem é que as startups 
também podem surgir dentro de uma empresa que já existe. 
Assim como ocorre no cinema, quando o personagem de um fi lme 
faz tanto sucesso que depois acaba ganhando uma sequência 
só dele, essa mesma movimentação também acontece nas 
companhias. Dependendo do sucesso de um produto e do seu 
potencial de crescimento, essa “empresa-mãe” pode fazer um 
spin-off, ou seja, criar uma nova empresa a partir desse produto. 

Ao pé da letra, startups spin-
off são empresas subsidiárias 
de outras companhias já 
consolidadas no mercado, 
que passam a viver de forma 
autônoma e independente, 
caminhando pelas próprias 
pernas.

Com a tecnologia avançando 
a todo vapor, inovar é 
justamente o principal foco 
de empresas que adotam 
essa estratégia. Isso porque 
implementar mudanças e 

transformar o legado de uma instituição tradicional não é tarefa 
das mais simples, então o spin-off surge como alternativa para a 
startup já nascer com uma cultura própria, apostando fortemente 
em tecnologia e pessoas que pensam fora da caixa para alavancar 
o novo negócio, ao mesmo tempo que a empresa-mãe mantém 
seu core business.

Ou seja, o objetivo é trazer o FIN para o TECH, e não ao 
contrário. Assim, a empresa criada se torna competitiva e 
acompanha a velocidade do mercado, movendo dados, produtos 
e clientes para uma nova infraestrutura escalável.

E essa é a principal e grande diferença entre startups que 
surgem do zero versus as que nascem de um spin-off: a expertise 
adquirida no legado. Desta forma, as startups spin-off saem 
na frente, oferendo um serviço já amplamente testado e que 
entrega o que o cliente está buscando! 

 
(Fonte: Maria Teresa Fornea é cofundadora da Bcredi, fi ntech que oferece 

crédito imobiliário de forma rápida e descomplicada em um processo 100% 
online. www.bcredi.com.br).

Quando uma startup nasce de um legado

André Romero (*)

Pode parecer um pouco estranho em um primeiro olhar, mas 
garanto que essas possibilidades já são bem reais. A grande 
questão é se elas vão “pegar” no Brasil e, principalmente 

quando de que forma elas vão acontecer.

A missão das marcas que aderem ao conceito de omnichannel 
é transportar o consumidor para uma experiência onde os 
universos online e offl ine sejam um só, e o cliente esteja no 
centro. Já o self checkout te permite, literalmente, pegar um 
produto em uma loja e simplesmente sair de lá com ele sabendo 
que o débito ocorrerá automaticamente em seu cartão. Sem fi las, 
livre de interferências. A ideia dos dois conceitos é aproveitar 
o melhor da tecnologia para colocar o consumidor no centro de 
uma experiência de consumo.

No caso do omnichannel, ele propõe uma convergência entre 
todos os canais de comunicação de uma empresa de varejo. Ele 
integra lojas físicas, virtuais e todos os seus pontos de comunicação 
com o cliente. O conceito, nada mais é do que uma evolução dos 
conceitos anteriores. Incialmente, tínhamos o single channel, que 
consistia em comprar indo até a loja. Depois, o multi channel, onde 
as lojas online, assim como os canais de comunicação, faziam as 
mensagens chegarem ao consumidor. Já o cross channel pegava 
os dados de todos os canais e começava a cruzar informações. 
Por fi m, o omni converge todas as etapas anteriores, colocando 
o cliente no centro de uma experiência onde barreiras de online 
e offl ine são quebradas. É um processo complexo, que demanda 
tempo e adaptação, mas que já ocorre com algumas marcas. 

O motivo dessa evolução está bem claro. Estamos lidando 
com consumidores cada vez mais informados, conectados. E 
informação hoje vai muito além de preço, qualidade e utilidade. 
Elas englobam comportamento, feedback, reviews e interação 
com outros consumidores. Não é à toa que perguntas como “tal 
produto é bom?” está entre as campeãs de busca no Google. O 
jeito de comprar foi mudando, e isso demandou novas ações por 
parte de quem vende. 

Já o self checkout, ou auto atendimento, é mais simples. 
Bastante mais comum nos EUA e na Europa, o cliente mesmo 
registra e paga suas compras - geralmente de forma automática 

Omnichannel e self checkout: 
essa moda vai pegar no Brasil?

Tem dois novos conceitos chegando fortemente ao universo do trade marketing: omnichannel, que 
signifi ca a integração entre vários canais, e self chechout, termo utilizado para descrever a compra que 
dispensa um caixa para pagamento

via um aplicativo de celular que debita os valores em seu cartão 
de crédito. O modelo reduz em até 30% o tempo de atendimento 
e gera redução de custo operacional, transmitido para o cliente 
através do barateamento de produtos. Há ainda otimização de 
espaço, além de proporcionar uma experiência mais imersiva, 
que não é quebrada pela intervenção de um “cobrador” ao fi m 
da compra. 

Em termos de implementação, há uma pesquisa que categoriza 
o processo de omnichannel de 0 a 10. No Brasil, ainda estamos no 
nível 3, mas isso não quer dizer que estejamos muito atrás. Trata-
se de um processo. À medida que o consumidor vai mudando, 
o varejo se adequa a ele, incrementando novidades no âmbito 
do marketing, vendas e comunicação. No caso do self checkout, 
imagino que implementação seja um pouco mais demorada, afi nal 
o conceito demanda diversos sistemas de segurança e tecnologia 
que ainda não estão disponíveis de forma simples para qualquer 
varejista. Isso sem falar na barreira cultural de ter o próprio cliente 
pagando por um produto ou serviço de forma independente. 

E, respondendo à pergunta título desse artigo, acredito que esse 
seja um caminho sem volta. Sim, omninchanel e self checkout 
vão pegar no Brasil e por um motivo muito simples: é preciso 
investir, mudar gradualmente, e acima de tudo, se focar no cliente. 
Conforme as coisas vão mudando, o comportamento de consumo 
se altera. É um processo retroalimentado. Para os profi ssionais 
de comunicação, marketing, PDV, trade, o desafi o é grande, pois 
é preciso adequar uma mensagem à ausência de vendedores, que 
geralmente fazem a diferença nas compras. 

É preciso mudar a forma de comunicar, integrando tecnologia - 
algo que demanda investimento e novas expertises. É um caminho 
longo, mas plenamente possível e de retornos interessantíssimos. 
Essa evolução já chegou ao Brasil, e é tida como algo de valor 
visível ao consumidor. Felizmente, já trocamos a pergunta se “se 
vai ocorrer” pela “como vamos fazer”. O mundo do varejo está 
se movimentando cada vez mais rápido e com alterações cada 
dia mais intensas. É necessário fi car atento para não ser passado 
para trás. O consumidor brasileiro é tão exigente quanto qualquer 
outro, e ele quer imersão, novidade e personalização. 

(*) É diretor da Red Lemon Agency, agência especializada em comunicação, fi eld 
marketing e ações promocionais.
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JESUÍTÍÍ AS BRASILTT

CNPJ nº 33.544.370/0001-49
Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 50.517/61,

publicado no DOU de 13/04/1962, de Utilidade Pública Estadual
pelo Decreto nº 41.567 de 24/01/1997 e Certificado de Entidade

Beneficente de Assistência Social (CEBAS)

ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEASASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEASASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEASASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEASASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEAS

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, 2016 E 2015 - (Em milhares de Reais)

Ativo Nota         2017          2016          2015
(reapre- (reapre-

sentado) sentado)
Circulante .........................................    353.491     357.933     294.483
Caixa equivalente de caixa ............... 8 101.915 113.818 94.013
Títulos e valores mobiliários ............. 9 223.791 214.799 179.736
Contas a receber .............................. 10 14.888 12.292 9.978
Estoque ............................................ 574 606 710
Outras contas a receber ................... 11 11.261 15.966 9.404
Despesas antecipadas ...................... 1.062 452 642

Não circulante .................................. 1.618.619  1.571.909  1.561.300
Empréstimos - Partes Relacionadas 17 42.429 36.127 27.859
Depósito judicial ............................... 16.b 28.972 23.459 21.979
Outras contas a receber ................... 11 750 3.000 -
Investimentos ................................... 243 234 230
Propriedade para investimentos ........ 12 843.216 846.449 854.677
Imobilizado ...................................... 13 701.864 662.002 655.913
Intangível ..........................................        1.145            638            642

Total do ativo ................................... 1.972.110 1.929.842 1.855.783

Passivo Nota         2017          2016          2015
(reapre- (reapre-

sentado) sentado)
Circulante .........................................      57.016       50.999       41.938
Fornecedores ................................... 6.487 8.137 4.238
Obrigações tributárias ...................... 4.898 3.745 3.077
Obrigações trabalhistas e sociais ..... 14 22.686 15.490 12.072
Outras contas a pagar
  - partes relacionadas ...................... - - 1.465
Outras contas a pagar ....................... 4.438 4.296 3.746
Adiantamento de clientes .................. 15 18.507 19.331 17.340

Não Circulante .................................        3.138            574              60
Provisão para contingências ............. 16.a 3.138 574 60

Patrimônio Líquido ......................... 18 1.911.956  1.878.269  1.813.785
Patrimônio social ............................. 932.850 857.201 804.892
Ajuste de avaliação patrimonial ........ 934.254 945.419 956.584
Superávit acumulado ........................      44.852       75.649       52.309

Total do passivo e patrimônio líquido 1.972.110 1.929.842 1.855.783

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 - (Em milhares de Reais)

Nota          2017          2016
(reapre-

sentado)
Receita operacional líquida ...................... 19 323.765 302.819
Custo dos serviços prestados ................. 20    (290.407)   (235.498)
Superávit bruto .........................................       33.358       67.321
Despesas por natureza
Com vendas .............................................. 20 (4.525) (2.086)
Gerais e administrativas ........................... 20 (26.495) (46.564)
Outras (despesas) receitas
  operacionais, líquida ................................ 20       (5.056)         5.585

(Deficit) superávit antes do
  resultado financeiro ............................... (2.718) 24.256
Resultado Financeiro
Receita Financeira .................................... 21 36.713 43.219
Despesas Financeiras ............................... 21          (308)        (2.991)

Receita financeira, líquida ........................       36.405       40.228
Superávit do exercício .............................. 33.687 64.484

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 - (Em milhares de Reais)

         2017          2016
(reapre-

sentado)
Superávit do exercício .............................. 33.687 64.484
Outros resultados abrangentes ..................                 -                 -

Resultado abrangente total ..................... 33.687 64.484

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍ-
CIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2017 E 2016 - (Em milhares de Reais)

Patri- Ajustes de
mônio avaliação Superávit

   social patrimonial acumulado         Total
Saldo em 01 de janeiro
  de 2016 (reapresentado) ...... 804.892 956.584 52.309 1.813.785
Transferência para
  patrimônio social .................... 52.309 - (52.309) -
Realização do ajuste
  de avaliação patrimonial ......... - (11.165) 11.165 -
Superávit do exercício ..............             -                     -           64.484       64.484
Saldo em 31 de dezembro
  de 2016 (reapresentado) ...... 857.201 945.419 75.649 1.878.269
Transferência para
  patrimônio social .................... 75.649 - (75.649) -
Realização do ajuste
  de avaliação patrimonial ......... - (11.165) 11.165 -
Superávit do exercício ..............             -                     -           33.687       33.687
Saldo em 31 de
  dezembro de 2017 ................ 932.850 934.254 44.852 1.911.956

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 - (Em milhares de Reais)

         2017          2016
(reapre-

sentado)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício ................................................. 33.687 64.484
Ajustes por:
Depreciação e amortização .......................................... 25.375 28.024
Reversão de perdas por redução ao valor recuperável
  do ativo imobilizado e propriedades para investimentos 390 2.505
Resultado na venda de ativos imobilizados
  e propriedades para investimentos .............................. 2.390 6.032
Provisão para créditos liquidação duvidosa ................... 1.701 1.519
Atualização monetária dos depósitos judiciais ............... (1.737) (591)
Juros apropriados sobre títulos e valores mobiliários .... (21.093) (22.909)
Provisão para contingências .........................................         2.564            514

43.277 79.578
Variação nos ativos e passivos
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber ............................................................ (4.297) (3.833)
Despesas antecipadas .................................................. (610) 190
Estoques ...................................................................... 32 104
Outras contas a receber ............................................... 6.955 (9.562)
Depósitos judiciais ....................................................... (3.776) (889)
Outros ativos ................................................................              (9)              (4)

(1.705) (13.994)
Aumento (redução) nos passivos em
Fornecedores ............................................................... (1.650) 3.899
Obrigações tributárias e trabalhistas ............................. 8.349 4.086
Outras contas a pagar ................................................... 142 550
Adiantamento de clientes ..............................................          (824)         1.991

6.017 10.526
Caixa líquido proveniente
  das atividades operacionais ......................................       47.589       76.110
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicação de títulos e valores mobiliários ..................... (33.150) (78.754)
Resgate de títulos e valores mobiliários ........................ 45.250 66.599
Pagamento por compra de ativo
  imobilizado em anos anteriores .................................. - (1.465)
Empréstimos concedidos a partes relacionadas ........... (6.302) (8.268)
Aquisição de ativo imobilizado e
  propriedades para investimentos ................................      (65.290)      (34.417)

Caixa líquido utilizado nas
  atividades de investimentos ......................................      (59.492)      (56.305)
Demonstração da (redução) aumento
  do caixa e equivalentes de caixa ................................ (11.903) 19.805
No início do exercício ..................................................... 113.818 94.013
No fim do exercício ........................................................     101.915     113.818
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa (11.903) 19.805

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional: A Associação Nóbrega de Educação e Assistência
Social - ANEAS é uma entidade sem fins lucrativos e econômicos, de caráter
beneficente de assistência social, com atividade nas áreas educacional,
assistencial, cultural e religiosa, com Título de Utilidade Pública Estadual de São
Paulo conforme Decreto n.º 41.567 de 24 de janeiro de 1997, Título de Utilidade
Pública Estadual do Rio de Janeiro conforme Decreto n.º 179/75 e Resolução
SEASDH n.º 267 de 23 de julho de 2010, Título de Utilidade Pública Municipal de
São Paulo conforme Decreto 56.228 de 01 de julho de 2015 e com o CEBAS/
MEC (Certificado Beneficente de Assistência Social na área de Educação - Pro-
cesso nº 71000.115008/2009-64 - com validade até 31/12/2014 - conforme Porta-
ria 701 do MEC - SERES de 18/11/2014 - Protocolo de Renovação MEC/
SERES/SIDOC emitido em 01/12/2014 - Processo nº 23000.013794/2014-81 o
qual encontra-se aguardando análise, conforme SEI/MEC 0608107 emitida em
27 de março de 2017 e  procedeu novamente, conforme obrigação legal a  en-
trega da documentação em meio físico, junto ao Ministério da Educação - MEC
para renovação MEC/SERES/ triênio 2018 a 2020 conforme protocolo  emitido
em 11/12/2017 - Processo nº 23000.047949|2017-25 o qual encontra-se aguar-
dando análise.
2. Base de preparação: a. Declaração de conformidade: As demonstrações
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada em Assembleia
Geral da Associação em 20 de março de 2018.
3. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com
base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros não derivati-
vos mensurados e atualizados pelo valor justo por meio do resultado.
4. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações finan-
ceiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Associação. To-
das as informações financeiras são apresentadas em Real e foram arredonda-
das para milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
5. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações
financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que
afetam a aplicação das políticas contábeis da Associação e os valores reporta-
dos dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem diver-
gir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma con-
tinua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Incer-
tezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre as incertezas re-
lacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco significativo de re-
sultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de
2018 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa 10 -
provisão para crédito liquidação duvidosa; • Nota 6g – Prazo de vida útil da pro-
priedade para investimentos; • Nota 6f – Prazo de vida útil do ativo imobilizado;
• Nota explicativa 16.a - provisão para contingência. Mensuração do valor
justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis da Sociedade requer a
mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e não fi-
nanceiros. Questões significativas de avaliação são reportadas para a Adminis-
tração da Associação. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a
Associação usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valo-
res justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada
nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma.
• Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e pas-
sivos idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1,
que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indireta-
mente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não
são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). In-
formações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores
justos estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Notas explicativa 24 -
instrumentos financeiros.
6. Principais práticas contábeis: As práticas contábeis descritas em detalhes
abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pela Associação em todos os
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. a. Instrumentos fi-
nanceiros: (i) Ativos financeiros não derivativos: A Associação reconhece
os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram ori-
ginados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na
data da negociação na qual a Associação se torna uma das partes das disposi-
ções contratuais do instrumento. A Associação deixa de reconhecer um ativo fi-
nanceiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou
quando a Associação transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente
todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos.
Eventual participação que seja criada ou retida pela Associação nos ativos finan-
ceiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual. Os ativos ou pas-
sivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço pa-
trimonial quando, somente quando, a Associação tem o direito legal de compen-
sar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. A Associação tem os seguintes ati-
vos financeiros não derivativos: ativos financeiros registrados pelo valor justo
por meio do resultado, empréstimos e recebíveis. Ativos financeiros registrados
pelo valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é classificado pelo
valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para ne-
gociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os
ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a As-
sociação gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda basea-
das em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a
estratégia de investimentos da Associação. Os custos da transação, após o reco-
nhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos finan-
ceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor
justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do
exercício. Os ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resulta-
do abrangem aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários. Empréstimos
e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos
fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reco-
nhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transa-
ção atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decresci-
dos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os recebíveis abran-
gem contas a receber de alunos, outras contas a receber e mútuo a receber. Cai-
xa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de
caixa, bancos e aplicações financeiras com vencimento original de três meses
ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insig-
nificante de alteração no valor, e são utilizadas na quitação das obrigações de
curto prazo. Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários refe-
rem-se aos recursos aplicados em instituições financeiras de primeira linha, es-
tando tais recursos classificados fora do grupo de caixa e equivalentes de caixa
em função de não fazerem parte da gestão do dia a dia da Associação. A Associ-
ação adota como prática contábil apresentar os títulos e valores mobiliários nas
atividades de investimentos nas demonstrações dos fluxos de caixa por entender
que é a situação que melhor representa seus fluxos financeiros. (ii) Passivos fi-
nanceiros não derivativos: A Associação reconhece títulos de dívida emitidos
e passivos subordinados inicialmente na data em que são originados. Todos os
outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação
na qual a Associação se torna uma parte das disposições contratuais do instru-
mento. A Associação baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações
contratuais retirada, cancelada ou vencida. A Associação tem os seguintes pas-
sivos financeiros não derivativos: fornecedores e outras contas a pagar. Tais
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses
passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos
juros efetivos. (iii) Instrumentos financeiros derivativos: A Associação não
possuia em 31 de dezembro de 2017 e 2016 nenhuma operação com instrumen-
tos financeiros derivativos incluindo operações de hedge. b. Contas a receber:
Representam, basicamente, as mensalidades emitidas, porém não recebidas,
além de acordos firmados com estudantes de mensalidades vencidas. A provi-
são para perdas com créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante
considerado suficiente pela Administração para fazer face a eventuais perdas na
realização das mensalidades, negociações a receber e outros ativos a receber.
c. Passivo circulante e não circulante: Os passivos circulantes e não
circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acresci-
dos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou
cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. d. Mensalidades recebi-
das antecipadamente: Como prática de nosso negócio e mercado de atuação,
as matrículas do ano letivo seguinte iniciam-se ao final do exercício social em
curso. Consequentemente, são reconhecidas como mensalidade recebida ante-
cipadamente, no passivo circulante, aquelas mensalidades de períodos subse-
quentes que são recebidas antecipadamente pela Associação no exercício social
em curso, sendo que serão reconhecidas no resultado do exercício de acordo
com o regime de competência. e. Provisões: Uma provisão é reconhecida no
balanço patrimonial quando a Associação possuí uma obrigação legal ou consti-
tuída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econô-
mico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo
como base as melhores estimativas do risco envolvido. f. Imobilizado: Reco-
nhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo
histórico de aquisição ou de construção, deduzido de depreciação e amortização
acumulada, quando necessárias. O custo inclui gastos que são diretamente atri-
buíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Asso-
ciação inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos
para colocar o ativo no local e em condição necessárias para que esses sejam
capazes de operar da forma pretendida pela Administração. Custos subse-
quentes: O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido
no valor contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos incor-
porados dentro do componente irão fluir para a Associação e que o seu custo
pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha
sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imo-
bilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Depreciação: A de-
preciação é calculada pelo método linear sobre o valor depreciável, que é o custo
de um ativo, ao longo de sua vida útil estimada. A depreciação é reconhecida no
resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas
de cada parte de um item do imobilizado. As vidas úteis médias estimadas para
o exercício corrente e comparativas são as seguintes, por quantidade de anos:
Prédios e Edificações ................................................... 10 - 60 anos
Máquinas, equipamentos e instalações ......................... 10 anos
Equipamentos de informática e comunicação ............... 5 anos
Móveis e utensílios ...................................................... 10 anos
Veículos ....................................................................... 5 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a
cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos
como mudança de estimativas contábeis. g. Propriedade para investimento:
Propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir receita de
aluguel ou para valorização de capital ou para ambos, mas não para venda no
curso normal dos negócios ou serviços ou para propósitos administrativos. A
propriedade para investimento é mensurada e apresentada pelo seu valor de
custo de aquisição menos depreciação e qualquer provisão para perda acumula-
da. A depreciação foi calculada pelo método linear, com base nas taxas que vari-
am de 20% a.a. (5 anos) a 1,67% a.a (60 anos) de acordo a avaliação patrimonial
realizada para o respectivos imóveis. Ganhos e perdas na alienação de uma pro-
priedade para investimento (calculado pela diferença entre o valor líquido recebi-
do na venda e o valor contábil do item) são reconhecidos no resultado. Anual-
mente, a Associação mensura o valor justo das propriedades para investimentos
para fins de divulgação nas demonstrações financeiras. h. Redução ao valor
recuperável: Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do

resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência ob-
jetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda
no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de per-
da ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda
teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser es-
timados de uma maneira confiável. Os ativos não financeiros têm o seu valor re-
cuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de
valor. A Administração da Associação não identificou nenhum indicativo que jus-
tificasse a constituição de uma provisão sobre seus ativos. i. Benefícios de cur-
to prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a emprega-
dos são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como des-
pesas conforme o serviço relacionado seja prestado. j. Apuração do resultado
contábil e reconhecimento das receitas: As receitas, os custos e as despesas
das operações são reconhecidos em conformidade com o regime contábil de
competência. As receitas de ensino são registradas no mês em que os serviços
são prestados. As receitas patrimoniais referem-se a receita de aluguel com
imóveis e são reconhecidas no resultado pelo método linear pelo prazo do arren-
damento. k. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abran-
gem, basicamente, as receitas de juros sobre aplicações financeiras. A Associa-
ção adotou como prática contábil apresentar os juros recebidos de títulos e valo-
res mobiliários nas atividades de investimentos por entender que é a situação
que melhor representa seus fluxos financeiros, estando tal apresentação ampa-
rada nos parágrafos 33 à 34A do CPC 3 (R2) - Demonstrações do Fluxo de Cai-
xa. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros e variação
cambial sobre empréstimos e impostos parcelados. Custos de empréstimo que
não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo
qualificável são reconhecidos no resultado através do método de juros efetivos. l.
Receitas com trabalhos voluntários: Conforme estabelecido na Interpretação

ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a Associação valoriza as re-
ceitas com trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da
administração, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em considera-
ção os montantes que a Associação haveria de pagar caso contratasse estes
serviços em mercado similar. As receitas com trabalhos voluntários são reco-
nhecidas no resultado do exercício na rubrica de outras despesas operacionais e
em contrapartida em outras receitas operacionais também no resultado do
exercício. Em 31 de dezembro de 2017 a Associação registrou o montante de
R$ 1.555 ( R$ 650 em 2016) referente a trabalhos voluntários. m. Informações
operacionais divulgadas: As divulgações das informações operacionais
reportáveis apresentadas, estão de acordo com a estrutura de gerenciamento e
com as informações utilizadas pelos principais tomadores de decisão da Associ-
ação, cujo objetivo é segregar as operações assistenciais das não assistenciais.
Dessa forma, todos os itens alocados são referentes a atividades de negócio das
quais podem-se obter receitas e incorrer em despesas. n. Reapresentação dos
valores correspondentes: Durante o exercício de 2017, a Associação identifi-
cou que a provisão para não recuperabilidade das propriedades para investimen-
to foram erroneamente calculadas desde o exercício findo em 2015. Consequen-
temente, o ativo e o resultado dos períodos comparativos estavam sendo apre-
sentados a menor. Os erros foram corrigidos pela reapresentação dos valores
correspondentes nos exercícios anteriores afetados. A tabela a seguir resume os
impactos nas demonstrações financeiras da Associação:

Balanço Patrimonial
01/01/2016    Ajustes 01/01/2016              31/12/2016    Ajustes              31/12/2016

Ativo (Reapresentado) (Reapresentado)
Circulante ...................................................      294.483                -      294.483                   357.933                -                   357.933

     294.483                -      294.483                   357.933                -                   357.933
Não circulante
Propriedade para investimentos .................. 767.419 87.258 854.677 765.033 81.416 846.449
Outros ativos não circulante ........................      706.623                -      706.623                   725.460                -                   725.460

  1.474.042       87.258   1.561.300                1.490.493       81.416                1.571.909
1.768.525 87.258 1.855.783 1.848.426 81.416 1.929.842

Passivo
Circulante ...................................................        41.938                -        41.938                     50.999                -                     50.999

       41.938                -        41.938                     50.999                -                     50.999

Não circulante .............................................               60                -               60                          574                -                          574
       41.998                -        41.998                     51.573                -                     51.573

Patrimônio líquido
Patrimônio social ........................................ 717.634 - 717.634 769.943 - 769.943
Ajuste de avaliação patrimonial ................... 956.584 - 956.584 945.419 - 945.419
Superávit acumulado ...................................        52.309       87.258      139.567                     81.491       81.416                   162.907

  1.726.527       87.258   1.813.785                1.796.853       81.416                1.878.269
1.768.525 87.258 1.855.783 1.848.426 81.416 1.929.842

Demonstrações de resultados 
31/12/2016   Ajustes 31/12/2016

(reapre-
sentado)

Receitas operacionais ................................. 302.819 - 302.819
Custos e despesas operacionais ................. (272.721) (5.842) (278.563)
Resultado financeiro ....................................        40.228                -        40.228
Superávit do exercício .............................. 70.326 (5.842) 64.484
Demonstrações dos fluxos de caixa 

31/12/2016   Ajustes 31/12/2016
(reapre-

sentado)
Superávit do exercício .............................. 70.326 (5.842) 64.484
(Reversão) perdas por redução
  ao valor recuperável de ativos ................. (3.337) 5.842 2.505
Outros ajustes no superávit do exercicio .... 12.589 - 12.589
Movimentações de ativos e passivos ......... (3.468) - (3.468)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 76.110 - 76.110
Fluxo de caixa das
  atividades de investimento .....................     (56.305)               -     (56.305)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 19.805 - 19.805
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do exercício ................................. 94.013 - 94.013
Caixa e equivalentes de caixa
  no fim do exercício ....................................      113.818               -      113.818
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 19.805 - 19.805
Demonstrações dos resultados abrangentes

31/12/2016   Ajustes 31/12/2016
(reapre-

sentado)
Superávit do exercício ................................. 70.326 (5.842) 64.484
Outros resultados abrangentes ....................                  -               -                  -
Resultado abrangente total ..................... 70.326 (5.842) 64.484
o. Novas normas e interpretações não efetivas: Uma série de no-
vas normas, alterações de normas e interpretações serão efetivas
para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2018 e não foram
adotadas na preparação destas demonstrações financeiras. Aquelas
que podem ser relevantes para a Empresa estão mencionadas abaixo.
A Empresa não planeja adotar estas normas de forma antecipada.
IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros): O
CPC 48 / IFRS 9 Instrumentos Financeiros, estabelece requerimentos
para reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos financeiros
e a mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos financei-
ros e contratuais. Esta norma substitui o CPC 38 / IAS 39 Instrumen-
tos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. Classificação e
mensuração dos ativos financeiros: O CPC 48 / IFRS 9 traz uma
nova abordagem na classificação e mensuração de ativos financeiros,
a qual considera tanto o modelo de negócios em que os ativos são ad-
ministrados e suas características de fluxo de caixa. A norma classi-
fica os ativos financeiros nas seguintes categorias: (i) ativos finan-
ceiros mensurados pelo custo amortizado (CA); (ii) ativos financei-
ros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes (VJORA); e (iii) ativos financeiros mensurados ao valor
justo por meio do resultado (VJR). A norma elimina as categorias
propostas pelo IAS 39 (CPC 38) de mantidos até o vencimento, em-
préstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A Associação esta
em processo de aval iação e c lassi f icação de seus instrumentos
financeiros de acordo com o CPC 48. Classificação dos passivos

financeiros: O CPC 48 / IFRS 9 mantém grande parte dos requeri-
mentos da IAS 39 (CPC 38) para a classificação de passivos finan-
ceiros. Contudo, de acordo com a IAS 39 (CPC 38), todas as varia-
ções de valor justo dos passivos designados como VJR são reconhe-
cidas no resultado, enquanto que, de acordo com o CPC 48 / IFRS 9,
estas alterações de valor justo são geralmente apresentadas da se-
guinte forma: (i) o valor da variação do valor justo que é atribuível às
alterações no risco de crédito do passivo financeiro é apresentado em
outros resultados abrangentes (ORA); e (ii) o valor remanescente da
variação do valor justo é apresentado no resultado. A Associação não
designou ou pretende designar passivos financeiros como valor justo
por meio do resultado (VJR), sendo assim, não há qualquer impacto
esperado na classificação de passivos financeiros de acordo com os
requerimentos do CPC 48; Redução no valor recuperável
(Impairment) - Ativos Financeiros: A IFRS 9 substitui o modelo de
“perdas incorridas” do CPC 38 (IAS 39) por um modelo prospectivo
de “perdas de crédito esperadas”. Isso exigirá um julgamento rele-
vante sobre como as mudanças em fatores econômicos afetam as
perdas esperadas de crédito, que serão determinadas com base em
probabilidades ponderadas. O novo modelo de perdas esperadas se
aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou
ao VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos
patrimoniais e ativos contratuais. A Associação entende que a apli-
cação dos requerimentos de impairment do CPC 48 / IFRS 9 em 1º
de janeiro de 2018 sobre seus ativos financeiros, afetará principal-
mente o contas a receber. A Associação está em processo de esti-
ma do impacto que está mudança irá ter no provisionamento em re-
lação as perdas estimadas. IFRS 15 Receita de contrato com cli-
ente: A IFRS 15 introduz uma estrutura abrangente para determinar
se e quando uma receita é reconhecida, e por quanto a receita é
mensurada. A IFRS 15 substitui as atuais normas para o reconheci-
mento de receitas, incluindo o CPC 30 (IAS 18). A norma será apli-
cável a partir de 1º de janeiro de 2018. Durante o exercício de 2017,
a Associação está em processo de avaliação sobre os impactos do re-
conhecimento de serviços de acordo com a norma IFRS 15 / CPC
47. Até o momento os principais impactos em relação a aplicação da
nova norma estão relacionados a contabilização de despesas finan-
ceiras sobre mensalidades antecipadas; atualmente não há incidên-
cia de despesas com juros sobre as antecipações de mensalidades.
IFRS 16 Leases: Essa norma estabelece os princípios para o reco-
nhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamen-
tos para ambas as partes de um contrato, ou seja, os clientes (arren-
datários) e os fornecedores (arrendadores). Os arrendatários são re-
queridos a reconhecer um passivo de arrendamento refletindo futuros
pagamentos do arrendamento e um “direito de uso de um ativo” para
praticamente todos os contratos de arrendamento, com exceção de
certos arrendamentos de curto prazo e contratos de ativos de baixo
valor. Para os arrendadores, o tratamento contábil permanece pratica-
mente o mesmo, com a classificação dos arrendamentos como arren-
damentos operacionais ou arrendamentos financeiros, e a contabiliza-
ção desses dois tipos de contratos de arrendamento de forma diferen-
te. Este pronunciamento deverá ser adotado com início em ou após
1º de janeiro de 2019. A Associação não concluiu as análises dos
efeitos da adoção desta norma porém, por atuarem substancialmente
como arrendadadores, não são esperados efeitos relevantes da ado-
ção desta norma nas Demonstrações Financeiras uma vez que não
possuem despesas relevantes com arrendamentos, mas sim receitas
com arrendamentos.

7. Informações operacionais divulgadas
Balanços patrimoniais por área de atuação
Ativo 2017 2016

(reapresentado)
Assistência Demais Assistência Demais

Circulante         Total Educação           Social Atividades         Total Educação           Social Atividades
Caixa equivalente de caixa ............................ 101.915 99.243 244 2.428 113.818 109.648 377 3.793
Títulos e valores mobiliários ......................... 223.791 56.835 177 166.779 214.799 55.376 - 159.423
Contas a receber ........................................... 14.888 6.782 358 7.748 12.292 6.054 - 6.238
Estoque ......................................................... 574 574 - - 606 313 293 -
Outras contas a receber ................................ 11.261 7.114 305 3.842 15.966 6.848 787 8.331
Despesas antecipadas ..................................        1.062             587                109               366           452             326                    6              120
Total do circulante ......................................    353.491      171.135             1.193        181.163    357.933      178.565             1.463       177.905
Não circulante
Empréstimos - Partes Relacionadas ............. 42.429 3.012 38 39.379 36.127 2.184 38 33.905
Depósito judicial ........................................... 28.972 2.130 225 26.617 23.459 1.756 224 21.479
Outras contas a receber ................................ 750 - - 750 3.000 - - 3.000
Investimentos ................................................   242   209 1   32   234   200 -   34
Propriedade para investimentos .................... 843.216 - - 843.216 846.449 - - 846.449
Imobilizado ................................................... 701.864 554.138 7.447 140.279 662.002 541.396 8.158 112.448
Intangível ......................................................        1.146             582                  21               543           638             581                  11                46
Total do não circulante ............................... 1.618.619      560.071             7.732     1.050.816 1.571.909      546.117             8.431    1.017.361
Total do Ativo ............................................. 1.972.110 731.206 8.925 1.231.979 1.929.842 724.682 9.894 1.195.266
Passivo 2017 2016

(reapresentado)
Assistência Demais Assistência Demais

Circulante         Total Educação           Social Atividades         Total Educação           Social Atividades
Fornecedores ................................................ 6.487 4.773 56 1.658 8.137 3.844 41 4.252
Obrigações tributárias ................................... 4.898 4.394 62 442 3.745 3.426 26 293
Obrigações trabalhistas e sociais .................. 22.684 20.368 295 2.021 15.490 13.657 220 1.613
Outras contas a pagar - partes relacionadas .. - - - - - - - -
Outras contas a pagar ................................... 4.440 1.594 79 2.767 4.296 1.591 73 2.632
Adiantamento de clientes ...............................      18.507        17.594                140               773      19.331        18.751                    -              580
Total do circulante ......................................      57.016        48.723                632           7.661      50.999        41.269                360           9.370
Não Circulante
Provisão para contingências ..........................        3.138             741                     -           2.397           574             574                    -                   -
Total do não circulante ...............................        3.138             741                     -           2.397           574             574                    -                   -
Patrimônio Líquido
Patrimônio social .......................................... 1.911.956      681.742             8.293     1.221.921 1.878.269      682.839             9.534     1.185.896
Total do patrimônio líquido ....................... 1.911.956      681.742             8.293     1.221.921 1.878.269      682.839             9.534     1.185.896
Total do passivo e patrimônio líquido ....... 1.972.110 731.206 8.925 1.231.979 1.929.842 724.682 9.894 1.195.266
Demonstrações de resultados por área de atuação

2017 2016
Assistência Demais Assistência Demais

        Total Educação           Social Atividades         Total Educação           Social Atividades
Receita operacional líquida ........................ 323.765 253.467 1.490 68.808 302.819 223.482 1.543 77.794
Custos dos serviços prestados ................. (290.407)   (234.551)          (3.745)       (52.111) (235.498)   (203.923)          (8.606)       (22.969)
Superávit/Déficit bruto ...............................      33.358        18.916          (2.255)          16.697      67.321        19.559          (7.063)          54.825
Despesas operacionais e administrativas ..
Com vendas ................................................. (4.525) (24) - (4.501) (2.086) (2.040) - (46)
Gerais e administrativos ............................... (26.495) (12.130) (790) (13.575) (46.564) (26.827) (1.426) (18.311)
Outras Despesas ou receitas operacionais ....     (5.056)       (1.150)             (425)        (3.481)        5.585             946                  19            4.620
.....................................................................   (36.076)     (13.304)          (1.215)      (21.557)   (43.065)     (27.921)          (1.407)      (13.737)

Resultado Financeiro
Receitas financeiras ...................................... 36.713 20.059 78 16.576 43.219 7.392 300 35.527
Despesas financeiras ....................................        (308)          (247)                 (7)             (54)     (2.991)       (2.711)                 (1)           (279)
.....................................................................      36.405        19.812                  71          16.522      40.228          4.681                299         35.248

Superávit/Déficit do exercício .................... 33.687 25.424 (3.399) 11.662 64.484 (3.681) (8.171) 76.336

Educação: Fundamentada em seus Estatutos Sociais, a Associação Nóbrega de
Educação e Assistência Social - ANEAS, possui como objetivo manter instituições
de ensino que atuam em uma autêntica rede de promoção do conhecimento, de
formação integral e de inclusão social de seu corpo discente. Em 2017, a ANEAS
atendeu em seus centros educacionais: Colégio Santo Inácio (Rio de Janeiro/RJ),
Colégio Anchieta (Nova Friburgo-RJ), e Centro Educativo Padre Agostinho
Catejón (Rio de Janeiro/RJ), Colégio São Francisco Xavier (São Paulo/SP), Colé-
gio São Luís (São Paulo/SP), Colégio Loyola (Minas Gerais/MG), Colégio dos Je-
suítas (Juiz de Fora/MG), Creche Caiçaras (Belo Horizonte/MG), Centro de Edu-
cação Infantil Nhá Chica (Montes Claros/MG) e Escola Técnica de Eletrônica
Francisco Moreira da Costa - ETE FMC (Santa Rita do Sapucai/MG), o montante
de 14.119 alunos nos diversos seguimentos da educação infantil, ensino fundamen-
tal e médio como também nas modalidades da educação de jovens e adultos e
educação profissional técnica. Assistência social: O trabalho realizado na Asso-
ciação, busca melhorar as relações sociais estabelecidas e garantir que cada indi-
víduo seja visto como sujeito de direitos e protagonista de sua história, capaz de
impulsionar as mudanças necessárias em nossa sociedade. Assim, na consecu-
ção de seus objetivos institucionais e em caráter permanente, a Associação inves-
te no trabalho em rede, desenvolvendo em diversas regiões do país, programas de
assistência social compostos por projetos, cujas ações estruturais e emergenciais
se complementam, objetivando a transformação da sociedade por meio da inser-
ção e da promoção social da população em situação de vulnerabilidade social. Em
2017 a ANEAS atendeu em 3 (três) serviços de assistência social diretos: Projeto
Centro Santa Fé (Perus/São Paulo), Projeto Oficinas Culturais Anchieta - OCA
(Embu das Artes/SP) e Centro Social de Educação e Cultura Santo Inácio de
Loyola (Montes Claros/MG) e em 19 projetos sociais apoiados por meio do Pro-
grama de Assessoramento Técnico e Financeiro que possibilita atuação nacional
através da parceria estabelecida com a Fundação Fé e Alegria do Brasil, o traba-
lho de atendimento direto foi realizado em 10 estados: São Paulo, Rio Grande do
Norte, Minas Gerais, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Tocantins, Rio de
Janeiro e Amazonas, o montante de 7.014 usuários. Demais atividades: As recei-
tas com demais atividades refere-se substancialmente aos rendimentos das apli-
cações financeiras, dos títulos e valores mobiliários e com arrendamento de terre-
nos e imóveis comerciais que são arrendados por terceiros, para valorização de
capital e em comodato. As receitas desta atividade são revertidas para apoio das
atividades de educação e assistência social. As despesas deste segmento refere-
se basicamente aos gastos com pessoal administrativo, depreciação e demais
gastos empenhados para manutenção dos imóveis destinados a arrendamento.
8. Caixa e equivalentes de caixa          2017          2016
Caixa e bancos ........................................... 1.842 4.006
Aplicações financeiras (a) ...........................     100.073     109.812

101.915 113.818
(a) As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de de-
pósitos bancários, remuneradas a taxa do Certificado de Depósito Interbancário
(CDI) com rendimento entre 90% e 107% do CDI (97% a 101% do CDI em
2017).
9. Títulos e valores mobiliários          Remuneração          2017          2016
CDBs - Renda Fixa .................. 90% a 107% do CDI     223.791     214.799

223.791 214.799
As aplicações financeiras registradas como títulos e valores mobiliários são uti-
lizados como reserva financeira da Associação para manutenção de suas obras,
de forma que não são utilizadas no fluxo usual do caixa da Associação.
10. Contas a receber          2017          2016
Contas a receber de alunos (a) .................... 14.842 12.355
Alugueis a receber ...................................... 8.845 7.495
Outras contas a receber ..............................            474            481

24.161 20.331
Provisão para créditos duvidosos - Alunos ..        (9.273)       (8.039)
Total ............................................................ 14.888 12.292
(a) O saldo de contas a receber de alunos representa as mensalidades a vencer,
mensalidades já emitidas, porém não recebidas e acordos firmados com estu-
dantes de mensalidades vencidas.
Aging List de contas a receber de alunos e de alugueis

         2017          2016
À vencer ..................................................... 7.459 8.301
Vencidos
De 1 à 30 dias ............................................. 1.938 875
De 31 à 60 dias ........................................... 632 498
De 61 à 90 dias ........................................... 467 377
De 91 à 180 dias ......................................... 1.341 950
De 181 à 360 dias ........................................ 2.577 1.378
Acima de 361 dias .......................................         9.273         7.471
Total ............................................................ 23.687 19.850
Movimentação da provisão para créditos duvidosos
Saldo em 1º de janeiro de 2016 .............................. (6.829)
Baixa de provisão ..................................................... 309
Complemento de provisão pelo critério econômico ...       (1.519)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 ........................ (8.039)
Baixa de provisão ..................................................... 467
Complemento de provisão pelo critério econômico ...       (1.701)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 ........................       (9.273)
A provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa (PECLD) foi
constituída em montante considerado suficiente pela Administração para fazer
face à eventuais perdas na realização das mensalidades, negociações a rece-
ber e outros ativos a receber. O cálculo da PECLD é baseado nos títulos ven-
cidos a mais de 360 dias.
11. Outras contas a receber          2017          2016
Adiantamentos diversos (a) ......................... 7.038 10.827
Outras contas a receber (b) ......................... 1.006 7.197
Outros ........................................................         3.967            942

11.261 18.966
Circulante ................................................... 11.261 15.966
Não circulante ............................................. 750 3.000
(a) Refere-se, substancialmente, a saldo de adiantamento da férias a funcionári-
os e adiantamentos a fornecedores. (b) Valor a receber conforme Instrumento
Particular de Compromisso de Venda e Compra Imóvel: 11ª Avenida, 953, Qua-
dra 084, Lote 04, 06, 08, 27 e 29 do Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, CEP.
74610-130.
12. Propriedade para investimento: As propriedades para investimento da As-
sociação são contabilizadas ao custo, conforme apresentado a seguir:

Saldo em Transfe- Saldo em
31/12/2016 Adições Baixas   rências 31/12/2017

(reapre-
sentado)

Terrenos ......................... 437.400 - (400) - 437.000
Prédios e edificações ...... 457.580 - (400) 621 457.801
Imobilizações em andamento        10.640       8.801           -       (621)        18.820
Total custo .................... 905.620 8.801 (800) - 913.621
Prédios e edificações ......     (59.171)  (11.271)         37               -     (70.405)
Total depreciação .......... (59.171) (11.271) 37 - (70.405)
Propriedade para
  investimento líquido ... 846.449 (2.470) (763) - 843.216

Reversão
Saldo em Transfe- Impair- Saldo em
31/12/2015 Adições Baixas   rências        ment 31/12/2016

(reapre- (reapre-
sentado) sentado)

Terrenos .......... 439.973 - (2.600) - 27 437.400
Prédios e
 edificações ...... 458.577 - (2.000) 890 114 457.580
Imobilizações
  em andamento          4.429       7.101            -       (890)                -        10.640
Total custo ..... 902.979 7.101 (4.600) - 141 905.620
Prédios e
  edificações .....     (48.302)  (11.260)       390              -                -     (59.171)
Total depreciação (48.302) (11.260) 390 - - (59.171)
Propriedade para
 investimento
  líquido .......... 854.677 (4.159) (4.210) - 141 846.449
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ASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEASASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEASASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEASASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEASASSOCIAÇÃO NÓBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ANEAS

Propriedades para investimento incluem os terrenos e imóveis comerciais que
são arrendados para terceiros, para valorização de capital e em comodato. Cada
arrendamento tem um período inicial não revogável de 30 meses com o valor anu-
al do aluguel indexado a índices de preços ao consumidor. Nenhum aluguel contin-
gente é cobrado. Mensuração do valor justo: O valor justo das propriedades
para investimento foi determinada por avaliadores imobiliários externos indepen-
dente. Em 31 de dezembro de 2017 o valor justo de todas as propriedades para in-
vestimentos foram mensuradas em R$ 1.290.892 (R$ 1.384.318 em 2016).
13. Imobilizado: As movimentações do custo e da depreciação do imobilizado
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 estão demonstradas
nos quadros abaixo:

Saldo em Transfe- Saldo em
Custo 31/12/2016 Adições   Baixas   rências 31/12/2017
Terrenos .......................... 305.790 13.356 (497) - 318.649
Prédios e edificações ....... 371.390 2.127 (450) 35.637 408.704
Veículos ........................... 4.896 387 (441) - 4.842
Móveis e utensílios .......... 39.151 2.636 (11.169) 12 30.630
Equipamentos e instalações 16.067 1.787 - (12) 17.842
Imobilizações em andamento       29.850     35.554             -  (35.637)        29.767
Total custo ..................... 767.144 55.847 (12.557) - 810.434
Prédios e edificações ....... (69.502) (10.864) 3.389 - (76.977)
Veículos ........................... (3.718) (460) 233 - (3.945)
Móveis e utensílios .......... (22.187) (1.912) 7.330 - (16.769)
Equipamentos e instalações (7.178) (754) - - (7.932)
Total depreciação ...........   (102.585)  (13.990)    10.952              -   (105.623)
Provisão para perdas ....... (2.557) (390) - - (2.947)
Saldo líquido .................. 662.002 41.467 (1.605) - 701.864

Saldo em Transfe- Saldo em
31/12/2015 Adições   Baixas   rências 31/12/2016

Terrenos .......................... 305.790 - - - 305.790
Prédios e edificações ....... 366.910 - (1.193) 5.673 371.390
Veículos ........................... 4.933 591 (628) - 4.896
Móveis e utensílios .......... 35.565 4.030 (444) - 39.151
Equipamentos e instalações 16.036 33 (2) - 16.067
Imobilizações em andamento       13.990     21.533             -    (5.673)        29.850
Total do custo ................ 743.224 26.187 (2.267) - 767.144
Prédios e edificações ....... (58.685) (10.817) - - (69.502)
Veículos ........................... (3.451) (626) 359 - (3.718)
Móveis e utensílios .......... (17.695) (4.575) 83 - (22.187)
Equipamentos e instalações       (7.110)         (72)             4               -       (7.178)
Total da depreciação ...... (86.941) (16.090) 446 - (102.585)
Provisão para perdas ..... (370) (2.191) 4 - (2.557)
Saldo líquido .................. 655.913 7.906 (1.817) - 662.002
14. Obrigações trabalhistas e sociais          2017          2016
Provisão para férias .................................... 14.071 13.494
FGTS a recolher ......................................... 2.244 1.344
Salários a pagar .......................................... 6.272 143
Outros ........................................................              99            509

22.686 15.490
15. Adiantamento de clientes          2017          2016
Mensalidades antecipadas .......................... 17.506 17.547
Aluguéis antecipados ................................... 216 803
Outras receitas antecipadas ........................            785            981

18.507 19.331
O saldo de adiantamento de clientes nas demonstrações financeiras referem-se,
substancialmente, às matrículas e mensalidades, recebidas antecipadamente, e
também de alugueis antecipados e que serão reconhecidas ao resultado do exer-
cício de acordo com o regime de competência.
16. Provisão para contingências e depósitos judiciais: a. Provisão para
contingências: A Associação é parte envolvida em processos trabalhistas,
cíveis e fiscais, e estão discutindo essas questões tanto na esfera adminis-
trativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por de-
pósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses
processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada pela
opinião de seus consultores legais externos. Para cobertura das perdas con-
sideradas como prováveis, foram constituídas provisões nos montantes in-
dicados a seguir:

         2017          2016
Trabalhista ..................................................         3.138            574
Total de contingências ................................. 3.138 574
Além dos processos acima mencionados, em 31 de dezembro de 2017 existem
outros processos e obrigações possíveis cíveis, trabalhistas e tributárias avalia-
das pelos assessores jurídicos como sendo do risco possível no montante de
R$ 25.635 (R$ 18.851 em 2016), dos quais se destacam o montante de
R$ 23.317 de PIS sobre folha de pagamento. b. Depósitos judiciais: Estão re-
gistrados nesta conta os depósitos judiciais fiscais, atualizados pelos índices ofi-
cias até a data do balanço, sendo esta sua movimentação e composição:

Transfe- Atua-
31/12/2016 Adições   rências Baixas lizações 31/12/2017

Pis sobre folha
 de pagamento (i) 17.098 1.618 2.865 - 1.736 23.317
Trabalhistas ...... 1.667 149 (40) (8) - 1.768
Outros ..............          4.694       2.017    (2.825)            -             1          3.887

23.459 3.784 - (8) 1.737 28.972
As principais naturezas podem ser resumidas a seguir: (i) PIS sobre folha de pa-
gamento - a Associação possui processo judicial para reconhecer o direito líquido
e certo da empresa à imunidade prevista no art. 195, Parágrafo 7º da Constituição
Federal, afastando a inconstitucional exigência do recolhimento da constribuição ao
PIS, tal como atualmente previsto na Medida Provisória nº 2158-35/01, de 24 de
agosto de 2001. Os valores questionados são depositados em juízo.
17. Partes relacionadas: a. Saldos com partes relacionadas
Saldos          2017          2016
Ativo não circulante
Empréstimos - partes relacionadas
Associação Jesuíta de Educação
  e Assistência Social - AJEAS (a) ............... 40.373 29.463
Universidade Católica de Pernambuco ........ - 4.500
Companhia de Jesus - Jesuítas ................... 948 920
Outras partes relacionadas ..........................         1.108         1.244

42.429 36.127
(a) A Associação concede à AJEAS crédito em conta corrente, para que a mes-
ma aplique estes recursos em consonância com as finalidades preconizadas em
seu Estatuto Social. Este contrato não prevê atualização monetária e o prazo
para quitação do saldo devedor verificado entre as partes, independente de utili-
zação do total do crédito disponibilizado, deverá ser quitado num prazo máximo
de 36 meses, contados a partir da data de liberação do valor inicial que originar a
operação.
b. Remuneração do pessoal-chave da administração: Os diretores da Asso-
ciação compõem o quadro de pessoal-chave de sua administração e não rece-
bem remuneração pela prestação de seus serviços, conforme a sua previsão
estatutária.
18. Patrimônio líquido: Patrimônio social: Conforme estatuto social, a Asso-
ciação deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus objeti-
vos institucionais, não podendo, como consequência, não poderá distribuir qual-
quer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou de partici-
pação no seu superávit. Dessa forma, o superávit do exercício é integralmente
incorporado ao patrimônio social. No caso de extinção da Associação, seu
patrimônio, por vontade expressa da instituidora, será incorporado ao da Compa-
nhia de Jesus. Ajuste de avaliação patrimonial (reavaliação de bens): O
ajuste de avaliação patrimonial foi constituída em decorrência da atribuição do
“deemed cost” no momento da aplicação pela primeira vez das normas da CPC,
da rubrica de imóveis do ativo imobilizado, com base em laudo de avaliação ela-

borado por consultoria especializada. O ajuste de avaliação patrimonial está sen-
do realizada por depreciação ou baixa dos bens reavaliados contra o superávit
acumulado. Não foram constituídos o imposto de renda e a contribuição social
diferidos em decorrência de a Associação possuir imunidade tributária.
19. Receita operacional: A ANEAS demonstra abaixo a composição da receita
operacional líquida:

         2017          2016
Receitas de ensino ...................................... 305.400 280.375
Receitas patrimoniais ................................. 75.663 71.805
Receitas com contribuições ........................ 1.246 1.455
Receitas com trabalhos voluntários ............. 1.555 650
Outros receitas ...........................................         7.869         5.426

391.733 359.711
Cancelamentos e devoluções ...................... (636) (440)
Bolsas institucionais .................................... (20.392) (14.061)
Bolsas Cebas (nota 21) ...............................     (46.940)     (42.391)

(67.968) (56.982)
323.765 302.819

20. Despesa por natureza
Despesas por função          2017          2016
Custos dos serviços prestados .................... (290.407) (235.498)
Despesas com vendas ................................ (4.525) (2.086)
Despesas gerais e administrativas .............. (26.495) (46.564)
Outras (despesas) receitas operacionais .....        (5.056)         5.585

(326.483) (278.563)
Despesas por natureza
Despesas com pessoal ............................... (203.425) (189.078)
Depreciação e amortização ......................... (25.373) (28.024)
Despesas com serviços .............................. (47.638) (24.239)
Despesas assistenciais (nota 22) ................ (6.209) (6.023)
Despesas com materiais ............................ (15.938) (11.853)
Serviços básicos ......................................... (6.280) (6.571)
Despesas com viagens ............................... (5.091) (2.488)
Despesas com patrimônio e utilidades ........ (2.811) (3.060)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (1.701) (1.519)
Despesas com propaganda e marketing ...... (1.436) (567)
Trabalhos voluntários .................................. (1.555) (650)
Reversão da provisão para perda ................ - (2.505)
Outras despesas .........................................       (9.026)       (1.986)

(326.483) (278.563)
21. Resultado financeiro
Receitas financeiras          2017          2016
Receita de aplicações financeiras ................ 34.574 41.168
Outras receitas financeiras ..........................         2.139         2.051

36.713 43.219
Despesas financeiras
Descontos concedidos ................................ (204) (2.708)
Outras despesas financeiras .......................          (104)          (283)

(308) (2.991)
36.405 40.228

22. Benefícios sociais ofertados por meio da concessão de bolsas de es-
tudo, benefícios complementares ao aluno bolsista e ações socioassis-
tenciais com base nas Leis 12.101/2009, 12.868/2013 e 8.742/1993: Desde
sua fundação em Agosto de 1900, a ANEAS valoriza os conceitos de cidada-
nia, ética e solidariedade e cumpre sua Missão dedicando-se para que as
ações por ela desenvolvidas sejam respostas efetivas às demandas sociais. A
ANEAS possui como área preponente a Educação, a qual presta serviços em
conformidade com a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e tem por premissa que a educa-
ção é elemento constitutivo do ser humano e, portanto, deve estar presente
desde o momento em que ele nasce, como meio e condição de formação, de-
senvolvimento, integração social e realização pessoal. Em cumprimento a
sua Missão e em consonância com a legislação vigente, a ANEAS também
desenvolveu em 2017 ações socioassistenciais na área da Assistência Social,
com objetivo de otimizar as relações sociais estabelecidas de forma a garan-
tir que cada indivíduo seja sujeito de direitos e protagonista de sua história. As
ações foram desenvolvidas por meio de serviços, programas e projetos os
quais proporcionaram aos usuários atendidos: acolhimento, convivência e so-
cialização de famílias e indivíduos de acordo com a identificação da situação
de vulnerabilidade apresentada. a. Educação: A ANEAS desenvolveu suas
atividades de Educação e Assistência Social por meio de suas unidades
mantidas que estão concentradas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais, conforme descritas abaixo:
São Paulo:
Mantenedora;
Colégio São Francisco Xavier;
Colégio São Luís;
Centro Santa Fé;
Oficinas Culturais Anchieta - OCA.
Rio De Janeiro:
Colégio Anchieta;
Colégio Santo Inácio;
Centro Educativo Padre Agostinho Castejón.
Minas Gerais:
Creche Caiçaras;
Centro de Educação Infantil Nhá Chica;
Colégio dos Jesuítas;
Colégio Loyola;
Centro Social de Educação e Cultura Santo Inácio de Loyola;
Escola Técnica de Eletrônica - ETE FMC.
Na área de educação elaborou políticas que são seguidas em todos os colégios,
buscando unidade no modo de proceder das obras de forma a garantir o acesso,
a permanência e a conclusão escolar do aluno bolsista, afirmando os princípios,
diretrizes e objetivos da Missão Jesuíta. Visa com essas políticas a excelência
no acolhimento do aluno voltada ao sucesso acadêmico. A aferição das condi-
ções socioeconômicas das famílias dos alunos bolsistas para o ensino básico,
no processo de concessão de bolsas de estudo e de benefícios complementares,
busca a competência técnica e o cumprimento da legislação vigente, sendo que
para tal constituiu-se equipe provida de assistente social em cada obra educacio-
nal. Durante o exercício de 2017, foram prestados serviços na Educação Básica
nos três níveis de ensino: Ensino Infantil, Fundamental e Médio e também nas
modalidades da Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional Técnica.
Em conformidade com o artigo 13 da Lei nº 12.101/2009 e suas modificações
com a Lei 12.868/2013, como também seu Decreto regulamentador nº 8.242/
2014, concedeu bolsas de estudo e benefícios complementares à alunos que
comprovaram perfil socioeconômico de acordo com as regras da legislação vi-
gente, por meio dos seguintes programas: (i) Bolsas de Estudo - Programa de
concessão de bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) a alunos com
perfil socioeconômico estabelecido na Lei 12.101/09 e suas modificações com a
Lei 12.868/2013 e Decreto regulamentador nº 8.242/2014, atendendo também as
padronizaçãoes previstas na Portaria Normativa nº 15, de 11 de agosto de 2017
para Educação Básica. (ii) Benefícios Complementares - Foram ofertados be-
nefícios complementares a alunos beneficiados com bolsas de estudo integral,
objetivando a permanência do estudante no curso a qual foi beneficiado conforme
Lei 12.101/2009 e suas modificações na Lei 12.868/2013 e Decreto
regulamentador nº 8.242/2014, atendendo também as padronizaçãoes previstas
na Portaria Normativa nº 15, de 11 de agosto de 2017. Conforme determina a Lei
12.101/2009, artigo 13 e incisos, a ANEAS demonstra no quadro a seguir a distri-
buição das bolsas de estudo com o quantitativo de alunos beneficiados para a
educação básica, na relação de 1 (uma) bolsa de estudo integral, para cada 5
(cinco) alunos pagantes, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017:
Quadro da distribuição das bolsas de estudo - quantitativo de alunos em

31 de dezembro de 2017 - educação básica
Educação básica Em quantidade
1- Alunos base ..............................................................                  14.119
2 - Alunos pagantes .....................................................                  10.371
3- Necessidade: 1/5 .......................................................                    2.074
(+) Bolsas de estudo integrais ......................................... 2.144
(+) Bolsas de estudo integrais e com deficiência (1,2) ..... 3
(+) Bolsas de estudo integrais em tempo integral (1,4) .... 527
(+) Bolsas de estudo parciais de 50% ..............................                       294
4 - (=) Total de bolsas de estudo ..................................                    3.128
5- (+) Benefícios complementares (conversão) ..........                         96
6- (=) Diferença de bolsas de estudo a maior ............. 1.054
Na educação básica, a ANEAS beneficiou  alunos com bolsas de estudo, na se-
guinte proporção:  2.144 alunos com bolsas de estudo integrais, 03 alunos com
bolsas de estudo integrais e com deficiência, 527 alunos com bolsas de estudo
integrais em tempo integral, e ainda, bolsas de estudo parciais para 294 alunos.
A distribuição dos benefícios complementares prevista na Portaria Normativa nº
15, de 11 de agosto de 2017, converteu o montante de R$1.916 em 96 bolsas de
estudo integrais. Na relação com o mínimo devido (1 bolsa de estudo para cada
5 alunos pagantes), foram concedidas 1.054 bolsas de estudo acima do mínimo
devido para o cumprimento da Lei 12.101/2009. A ANEAS apresenta no quadro a
seguir a distribuição das gratuidades em bolsas de estudo e benefícios comple-
mentares:

Em milhares
Apuração das gratuidades concedidas ........................................            de R$
Valor das bolsas de estudo integrais ........................................... 41.661
(+) Valor das bolsas de estudo parciais ...................................... 3.363
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - transporte 491
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - uniforme .. 67
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - material didático 417
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - alimentação 743
(+) Valor dos programas de apoio a alunos bolsistas - outros ...... 198
(=) Total da gratuidade concedida .......................................... 46.940
A ANEAS concedeu em 2017, o valor de R$ 46.940 em gratuidades de bolsas de
estudo e benefícios complementares aos alunos bolsistas. O Certificado Benefi-
cente de Assistência Social (CEBAS) da ANEAS foi deferido por meio da Porta-
ria nº 701, de 18 de novembro de 2014. Conforme determinação do artigo 40 da
Lei nº 12.101/2009 e suas modificações com a 12.868/2013, como também seu
Decreto regulamentador nº 8.242/2014. A ANEAS procedeu a entrega da docu-
mentação em meio físico, para renovação do próximo triênio 2014 a 2017, junto
ao Ministério da Educação (MEC) em 01 de dezembro de 2014, sob nº de pro-
cesso 23000.013794/2014-81, o qual encontra-se aguardando análise, conforme
SEI/MEC 0608107 emitida em 27 de março de 2017 e  procedeu novamente,
conforme obrigação legal a  entrega da documentação em meio físico, junto ao
Ministério da Educação MEC para renovação MEC/SERES/ triênio 2018 a 2020
conforme protocolo  emitido em 11/12/2017 - Processo nº 23000.047949|2017-25
o qual encontra-se no aguardo de análise. As unidades educacionais mantêm seu
cadastro atualizado no EDUCACENSO (Dados do Censo Escolar da Educação
Básica). b. Assistência social: A ANEAS desenvolveu suas atividades na área
da assistência social em conformidade com a Política Nacional de Assistência
Social (PNAS/2014), Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993), Norma
Operacional Básica (NOB-SUAS/2005), Norma Operacional Básica em RH
(NOB-SUAS-RH/2006), Resolução CNAS nº 109/2014 (Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais); Resolução nº 14/2014 do CNAS (Parâmetros Na-
cionais para a inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem
como dos serviços, programas e projetos) e Resolução nº 27/2011 do CNAS
(Caracteriza as Ações de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos no
âmbito da Assistência Social). O trabalho realizado teve como objetivo otimizar
as relações sociais estabelecidas de forma a garantir que cada indivíduo seja
visto como sujeito de direitos e protagonista de sua história. Desenvolveu servi-
ços, programas e projetos que proporcionaram as comunidades locais o acolhi-
mento, convivência e socialização de famílias e indivíduos de acordo com a
identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Os serviços, progra-
mas e projetos estão organizados nas seguintes seguimentos: (i) Serviço de
Atendimento - Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos. O Serviço de Atendimento foi realizado em 2017 em 3 (três)
Unidades Diretas nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Unidades diretas Nome do Usuários aten- Realizado (Em
s proteção social básica  serviço              .     didos (2017)    milhares R$)
Centro Santa Fé Resgatando a
CNPJ 33.544.370/0039-11 história,

fortalecendo
vínculos e
construindo
cidadania 148 809

Oficinas Culturais Projeto Oficinas
Anchieta - OCA Culturais
CNPJ 33.544.370/0006-53  Anchieta - OCA 239 986

Centro Social de Ed. e Projeto Social
Cultura Santo Inácio de e Cultura Santo
Loyola Inácio de Loyola                      329                     341
CNPJ 33.544.370/0010-30

716 2.136
(ii) Serviço de Assessoramento Técnico/Financeiro - O Programa de
Assessoramento Técnico e Financeiro foi desenvolvido e monitorado diretamen-
te pela Associação, por meio dos seguintes procedimentos: abertura de edital,
análise e revisão dos serviços apresentados e formalização da parceria, por
meio de Instrumento de Parceria, entre a ANEAS e a entidade beneficiada pelo
programa. Após, iniciamos o acompanhamento mensal norteado pela Diretriz
Institucional - Processo de Prestação de Contas (Social e Financeira). Nesse
programa, foi beneficiada a Fundação Fé e Alegria do Brasil, entidade certificada
com o CEBAS e suas mantidas, devidamente inscritas no Conselho Municipal
de Assistência Social, conforme quadro abaixo:
Assessoramento técnico
e financeiro Instituição Nome do Usuários aten- Realizado (Em
Parceira projeto              .     didos (2017)    milhares R$)
Fundação Fé e Alegria/ Fortalecendo
Sede Nacional vínculos na

Missão de Fé e
Alegria e
Assessoria Técnica
aos Centros
Sociais (19
projetos apoiados
- atuando em 14
estados
brasileiros:
São Paulo,
Rio de Janeiro,
Minas Gerais,
Espírito Santo,
Bahia, Ceará,
Rio Grande do
Norte,
Pernambuco,
Tocantins, Paraíba,
Santa Catarina,
Mato Grosso,
Rio Grande do Sul
e Amazonas).                   4.443                   6.209

4.443 6.209

Abrangência Territorial - Serviços Diretos e Projetos Sociais Apoiados

23. Renúncia fiscal: Em atendimento a ITG 2002(R1) - entidade sem finalidade
de lucros, aprovada pela resolução CFC n.º 1.409/12 e alterada pela resolução
2015/ITG 2002(R1) em setembro de 2015, a Associação por julgamento, apre-
senta a seguir a relação dos tributos (impostos e contribuições) objetos de re-
núncia fiscal com as respectivas alíquotas incidentes: • Incidentes sobre a recei-
tas tributáveis ( PIS 0,65%, COFINS 3%); • Incidentes sobre a folha de paga-
mento (INSS patronal, terceiros e SAT); • Incidentes sobre o superávit do exercí-
cio (IR e CS 34%).
24. Instrumentos financeiros: A Associação não possui operações financeiras
com instrumentos financeiros, entretanto, poderá incorrer em riscos relativos a
risco de crédito, risco de taxa de juros e risco de liquidez. Risco de crédito: O
valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito.
A exposição máxima do risco do crédito na data das demonstrações financeiras era:

         2017          2016
Caixa e equivalente de caixa 101.915 113.818
Títulos e valores mobiliários 223.791 214.799
Contas a receber 14.888 12.292
Outras créditos 12.011 18.966
Empréstimos - partes relacionadas       42.429       36.127

395.034 396.002
Os saldos de contas a receber de clientes está reduzido por provisão para crédi-
tos de liquidação duvidosa em montantes que a Administração considera sufici-
ente para cobrir eventuais perdas. Risco de liquidez: A abordagem da Associa-
ção na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre
tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem. A As-
sociação apresentava em 31 de dezembro de 2017 um saldo de caixa e equiva-
lentes de caixa e títulos e valores mobiliários de curto prazo de R$ 325.706
(R$ 328.617 em 2016) frente a um passivo circulante total na mesma data base
de R$ 57.016 (R$ 50.999 em 2016) que representa uma posição liquida positiva
de R$ 268.690 (R$ 277.618 em 2016). Risco de taxa de juros: Na data das de-
monstrações financeiras, o perfil dos instrumentos financeiros remunerados por
juros variáveis da Associação eram:
Instrumentos de taxa variável          2017          2016
Ativos financeiros - CDI
Aplicações financeiras
  (caixa e equivalentes de caixa) ..................  100.073 109.812
Títulos e valores mobiliários ....................... 223.791 214.799
Total ............................................................ 323.864 324.611
A Associação mantém parcela substancial de suas aplicações financeiras e títu-
los e valores mobiliários indexadas à variação do CDI. Em 31 de dezembro de
2017, a Associação apresentava exposição líquida a taxa de juros no montante de
R$ 323.864 (R$ 324.611 em 2016) em aplicações financeiras e títulos e valores
mobiliários remuneradas em CDI. Análise de sensibilidade para mudanças
na taxa de juros: Para o cálculo do cenário provável foram utilizadas as taxas
referenciais obtidas na BM&FBOVESPA em 31 de dezembro de 2017. Os cenári-
os “Possível” e “Remoto” levam em consideração um incremento nessa taxa de
25% e 50%, respectivamente. Os resultados, em valores nominais são como se-
guem, e as despesas com juros de debêntures estão calculadas até o término de
cada contrato indexado.

Provável Possível Remoto
CDI (a.a.) 9,93% 9,93% 9,93%

25% 50%
Saldo

Contábil Provável Possível Remoto
Aplicações Financeiras
  classificadas como Caixa e
    Equivalentes de Caixa ......... 100.073 110.011 112.495 114.979
Títulos e Valores Mobiliários ... 223.791 246.013 251.569 257.125
Exposição líquida em CDI ....... - 32.160 40.200 48.240
Estimativa do valor justo: A Associação divulga seus ativos e passivos a valor
justo, com base nos pronunciamentos contábeis pertinentes que definem valor
justo, a estrutura de mensuração do valor justo, a qual se refere a conceitos de
avaliação e práticas e requer determinadas divulgações sobre o valor justo.
Valor justo vesus valor contábil: Os valores justos dos ativos e passivos fi-
nanceiros, juntamente com os valores contábeis apresentados no balanço patri-
monial, são os seguintes:

                      2017                        2016
Valor Valor Valor Valor

contábil     justo contábil     justo
Ativos financeiros designados pelo
   valor justo por meio do resultado
Títulos e valores mobiliários .............. 223.791 223.791 214.799 214.799
Caixa e equivalentes de caixa
  - Aplicações financeiras ...................   100.073 100.073   109.812 109.812
Ativos mensurados
  pelo custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa ............ 1.842 1.842 4.006 4.006
Contas a receber de clientes e alunos . 14.888 14.888 12.292 12.292
Outras contas a receber ..................... 11.261 11.261 18.966 18.966
Mútuo - partes relacionadas ...............     42.429   42.429     36.127   36.127
Passivos mensurados
  pelo custo amortizado
Fornecedores ..................................... 6.487 6.487 8.137 8.137
Outras contas a pagar ........................       4.438     4.438       4.296     4.296
As aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários, classificadas como va-
lor justo por meio do resultado, são classificadas na categoria nível 2. Para os
níveis 1 e 3, a Associação não possuía nenhuma operação a ser classificada nas
datas-bases.
25. Arrendamento operacional como arrendador: Os valores relacionados
aos arrendamentos mercantis operacionais referem-se, substancialmente,
aos recebimentos de alugueis, que possuem prazos de vencimento entre 5 e
10 anos renovável por igual período e seus valores, trazidos a valor presente
dos recebimentos mínimos não representam, substancialmente todo o valor
justo do ativo arrendado, conforme estudos elaborados pela Administração da
Associação. A Associação reconheceu receitas no montante de R$ 75.663 em
31 de dezembro de 2017 (R$ 71.805 em 31 de dezembro de 2016), com ope-
rações de arrendamento mercantil. Os recebíveis futuros mínimos estão se-
gregados da seguinte forma:
Menos de 1 ano ........................................... 56.063
Mais de 1 ano e menos de 5 anos ................ 62.586
Mais de 5 anos ............................................ 2.255

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Conselheiros e Diretores da Associação Nóbrega de Educação e Assistên-
cia Social - ANEAS
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Nóbrega
de Educação e Assistência Social - ANEAS (“Associação”), que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financei-
ras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Associação Nóbrega de Educação e
Assistência Social - ANEAS em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nos-
sa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, es-
tão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela au-
ditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à As-
sociação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assun-
tos: Demonstrações financeiras de exercícios anteriores examinadas por
outro auditor independente: O exame do balanço patrimonial em 1º de janei-

ro de 2016 (derivado das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2015), preparado originalmente antes dos ajustes efetuados nos va-
lores correspondentes relativos às demonstrações financeiras do exercício findo
em 31 de dezembro de 2016 e da reversão da perda por redução ao valor recu-
perável de propriedades para investimento descrita na nota 6n, foi conduzido sob
a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de
auditoria sem modificações, com data de 23 de março 2016. Como parte de nos-
sos exames das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2017 examinamos os ajustes nos valores correspondentes do balanço pa-
trimonial em 1º de janeiro de 2016, que em nossa opinião são apropriados e fo-
ram corretamente efetuados, em todos os aspectos relevantes. Não fomos con-
tratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre
as informações referentes ao balanço patrimonial em 1º de janeiro de 2016 e,
portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre eles
tomados em conjunto. Adicionalmente, conforme mencionado na mesma nota
explicativa, os valores correspondentes relativos às demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, apresentados para fins de com-
paração nas demonstrações financeiras do exercício corrente, foram ajustados e
estão sendo reapresentados pelo mesmo motivo descrito acima. Nossa opinião
não está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidades da admi-
nistração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administra-

ção é responsável pela avaliação da capacidade da Associação continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações financeiras: Nosso objetivo é obter segurança razoável de
que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relató-
rio de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticis-
mo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemen-
te se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsi-
ficação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento

dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação. •
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. •
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levan-
tar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulga-
ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidênci-
as de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar a Associação a não mais se manter em continuidade
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações finan-
ceiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nos-
sos trabalhos. São Paulo, 26 de abril de 2018

KPMG Auditores Independentes - CRC 2SP014428/O-6
Marcelo Pereira Gonçalves - Contador CRC 1SP220026/O-3
Flavio Gozzoli Gonçalves - Contador CRC 1SP290557/O-2

PARECER DO CONSELHO FISCAL

(a) O Conselho Fiscal da Associação Nóbrega de Educação e Assistência
Social - ANEAS, no exercício de suas funções legais e estatutárias, exami-
nou as Demonstrações Contábeis e Financeiras: Balanço Patrimonial, De-
monstrações de Resultado do período, Demonstrações das Mutações do
Patrimônio Social, Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstra-

ções de Resultados Abrangentes (DRA), relativos ao exercício encerrado em
31 de dezembro de 2017.
(b) Com base nos exames efetuados e considerando o Relatório da KPMG
Auditores Independentes, o Conselho Fiscal, indica para aprovação os referi-
dos documentos contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de

2017 e autoriza, após a aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, a Publi-
cação do Balanço Patrimonial.
(c) A proposta para que o superávit, apurado em 31 de dezembro de 2017, fos-
se destinado as atividades previstas nas disposições estatutárias, segundo a
disponibilidade de recursos fora aprovada pela unanimidade dos presentes.

São Paulo/SP, 19 de março de 2018.
Danilo Aparecido Mondoni - Presidente do Conselho Fiscal

Fidel Garcia Rodriguez - 1º Conselheiro e secretário
Emmanuel da Silva e Araújo - 2º Conselheiro

João Geraldo Kolling - Diretor Presidente                                                               Jeferson Rodrigo Stroher - Controller                                                                   Fernando Marcelino Polysello - Contador - CRC 1SP 256549/O-3

...continuação

As redes sociais são usadas por um 
terço da população mundial

  
Marcelo Scarpa (*)

 

No Brasil, 117 milhões de pessoas são usu-
ários ativos do Facebook e 50 milhões, 
do Instagram - e os números continuam 

a crescer. Para as empresas, isso representa 
oportunidades de compreender melhor os 
consumidores e oferecer produtos e serviços 
de forma mais direcionada e efi caz. Este já é 
um fato conhecido principalmente para certos 
setores, como de varejo. Mas a novidade é que 
as redes sociais estão ganhando força como um 
método alternativo de checagem de perfi l no 
mercado de risco. 

Se antes uma loja utilizava apenas informações 
tradicionais de bureaus como SPC e Serasa para 
aprovar crédito para empréstimos ou compras 
em longo prazo, hoje ela pode ter uma análise 

mais criteriosa e completa sobre o perfi l do 
consumidor através desses novos processos. 
Enquanto os bureaus tradicionais utilizam dados 
cadastrais para fazer a classifi cação de risco dos 
clientes, como endereço, telefone, empregos 
anteriores e informações de crédito, os dados 
utilizados por métodos alternativos são direta-
mente relacionados ao mundo digital. 

É possível verifi car, por exemplo, se o en-
dereço de e-mail fornecido pela pessoa já foi 
utilizado em alguma fraude, se o consumidor 
possui conexões com clientes atuais da empre-
sa ou mesmo checar há quanto tempo ele está 
nas redes sociais. A ideia é que, se uma conta 
no Facebook foi criada recentemente, existe a 
possibilidade de ser um perfi l falso.

Além de ser usado para autorização de crédito 
ou abertura de contas, esse tipo de checagem de 
perfi l é utilizado para confi rmações ao longo do 
ciclo de vida do cliente na empresa. Conhecido 
como autenticação baseada em conhecimento 

(KBA, na sigla em inglês), o método utiliza dados 
alternativos, com perguntas como ‘em qual des-
sas ruas você já morou?’, ‘quem dessas pessoas é 
seu amigo?’, ou ‘qual é o seu local de votação?’. 

Esse processo é bastante difundido nos Esta-
dos Unidos e na Europa e tem ganhado força no 
Brasil por fornecer mais segurança contra frau-
dadores. Os métodos alternativos de avaliação 
de risco são uma boa forma de complementar 
as informações dos bureaus cadastrais e de 
confi rmar a veracidade dos dados fornecidos, 
provendo uma análise completa do proponente 
com agilidade. Por serem processos novos, esses 
métodos oferecem dados que podemos classifi car 
como ‘em evolução’. 

Eles provêm probabilidades estatísticas para 
avaliar riscos e se tornarão mais assertivos com 
o tempo, conforme se alimentarem de mais in-
formações. Mas a tendência é que esses recursos 
alternativos substituam os métodos tradicionais. 
Na China, por exemplo, a maioria das transações 

bancárias já é feita via redes sociais. Quando o 
setor de pagamentos estiver conectado às redes 
sociais em outros países, estes meios se tornarão 
não somente plataformas fi nanceiras, mas as 
principais fontes de informações para avaliação 
de risco, tanto para a autorização de pagamentos 
e créditos, como para a oferta de serviços. 

Essa tendência se fortalece com o movimen-
to de digitalização dos bancos, que ampliaram 
seus serviços para aplicativos móveis, canais 
de atendimento digitais e contas digitais. Essa 
digitalização traz o desafi o de conhecer os clien-
tes sem um relacionamento face a face. Assim, 
uma classifi cação completa de risco, com o uso 
de métodos alternativos, será essencial não só 
para o setor fi nanceiro, mas para outros setores 
afetados pela transformação digital. 

 
 

(*) - É Diretor de Risco e Operações na Hub Prepaid,
grupo líder em meios de pagamento no Brasil

e na América do Sul.

Redes sociais no mercado de avaliação de 
riscos: uma tendência sem volta
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JESUÍTÍÍ AS BRASILTT

Ativo Nota             2017            2016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ............... 8.a 3.342.330 1.952.646
Títulos e valores mobiliários .................... 8.b 12.546.475 16.849.798
Conta a receber ..................................... 152.654 245.856
Outras contas a receber - partes
 relacionadas ........................................... 12.a 19.765 –
Despesas antecipadas .......................... 8.778 53.218
Outras contas a receber ........................ 7.511 296.140
Total do circulante ............................... 16.077.513 19.397.658
Não circulante
Investimentos .......................................... 1.301 1.301
Propriedade para investimento .............. 9 131.609.677 15.102.347
Imobilizado .............................................. 10 3.681.198 3.784.191
Intangível ................................................ 2.200 3.164
Total do não circulante ........................ 135.294.376 18.891.003
Total do ativo ......................................... 151.371.889 38.288.661

Passivo Nota            2017           2016
Circulante
Fornecedores ......................................... 905.511 966.596
Empréstimos com partes relacionadas ... 12.a 897.651 968.347
Obrigações tributárias e trabalhistas ..... 539.793 427.639
Receita diferida ....................................... 9.b 821.000 –
Outras contas a pagar ........................... 296.440 136.734
Total do circulante ............................... 3.460.395 2.499.316
Não Circulante
Receita diferida ....................................... 9.b 11.494.000 –
Total do não circulante ........................ 11.494.000 –
Patrimônio Líquido ............................... 13
Patrimônio social ...................................... 20.984.944 22.844.443
Ajuste de avaliação patrimonial .............. 14.367.948 14.804.401
Superávit (déficit) acumulado ................. 101.064.602 (1.859.499)
Total do patrimônio líquido ................. 136.417.494 35.789.345
Total do passivo e patrimônio líquido 151.371.889 38.288.661

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

           2017           2016

Superávit (déficit) do exercício . 100.628.149 (2.171.252)

Outros resultados abrangentes ..... – –

Resultado abrangente total ........ 100.628.149 (2.171.252)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais             2017            2016
Superávit (déficit) do exercício ..................... 100.628.149 (2.171.252)
 Ajustes por:
Depreciação e amortização ............................... 1.041.743 1.046.763
Juros apropriados sobre títulos e valores
 mobiliários ........................................................... (1.459.525) (2.558.449)
Propriedade para investimento recebida
 por doação ........................................................ (104.984.000) –
Resultado na venda de ativos imobilizados ...... – 182.830

(4.773.633) (3.500.108)
Variação nos ativos e passivos
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber ............................................... 93.202 139.059
Despesas antecipadas ...................................... 288.629 (68.649)
Outras contas a receber .................................... 44.440 (32.097)
Outros ativos ....................................................... – 123.933

426.271 162.246
Aumento / (redução) nos passivos em
Fornecedores ..................................................... (61.085) (130.195)
Obrigações tributárias e trabalhistas ................. 112.154 287.730
Outras contas a pagar ....................................... 159.706 70.396

210.775 227.931
Caixa líquido utilizado nas atividades
  operacionais ................................................... (4.136.587) (3.109.931)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicação em títulos e valores mobiliários .......... (5.899.738) (24.394.490)
Resgate de títulos e valores mobiliários ............ 11.652.586 27.211.747
Recebimento decorrente da venda de ativo
   – partes relacionadas ..................................... – 1.464.620
Empréstimos concedidos a partes relacionadas (19.765) –
Aquisição de ativo imobilizado ............................ (146.116) (625.233)
Caixa líquido proveniente das atividades
  de investimentos ........................................... 5.586.967 3.656.644
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos obtidos de parte relacionada ....... – 12.844
Empréstimos pagos de parte relacionada ........ (70.696) –
Caixa líquido (utilizado nas) proveniente
 das atividades de financiamentos ............... (70.696) 12.844
Demonstração do aumento do caixa
 e equivalentes de caixa ................................ 1.379.684 559.557
No início do exercício ......................................... 1.952.646 1.393.089
No fim do exercício ............................................. 3.342.330 1.952.646
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 1.389.684 559.557

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
 (Em Reais)

1. Contexto operacional:  A Companhia de Jesus - Jesuítas é uma entidade
constituída na forma jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, domiciliada
no Brasil, com autonomia administrativa e funcional, com duração por prazo
indeterminado declarada de Utilidade Pública Estadual do Rio de Janeiro,
conforme Decreto nº 179/75 - Resolução SEASDH nº 267 - 23/07/2010 -
Processo nº E-06/60.205/1985, constituída inicialmente sob a denominação
de ALOISIANUM, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no dia 26 de setembro
de 1940, com sua personalidade jurídica averbada em 06 de outubro de
1959, cujos atos constitutivos encontram-se registrados no Cartório do Regis-
tro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro.  A
Entidade é constituída por 18 residências que tem por objetivo promover e
desenvolver as atividades de natureza vocacional e apostólica da “Compa-
nhia de Jesus - Jesuítas”, pautadas na valorização da educação moral e
religiosa de acordo com os valores evangélicos e postulados da Religião
Católica, Apostólica Romana.
2. Base de preparação: Declaração de conformidade: As demonstrações
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil.  A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada em Assembleia
Geral da Entidade em 20 de março de 2018.
3. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas
com base no custo histórico, com exceção dos os instrumentos financeiros não
derivativos mensurados e atualizados pelo valor justo por meio do resultado.
4. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações finan-
ceiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional Entidade.
5. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstra-
ções financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas
que afetam a aplicação das políticas contábeis da Entidade e os valores
reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas.  As estimativas e premissas são revisadas
de forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas
prospectivamente. a. Incertezas sobre premissas e estimativas: As infor-
mações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que pos-
suem um risco significativo de resultar em um ajuste material no exercício a
findar-se em 31 de dezembro de 2018 estão incluídas nas seguintes notas
explicativas: • Nota 6c – Prazo de vida útil da propriedade para investimentos
• Nota 6d – Prazo de vida útil do ativo imobilizado • Nota 11 – Provisão para
contingências.  Mensuração do valor justo:  Uma série de políticas e divul-
gações contábeis da Entidade requer a mensuração dos valores justos, para
os ativos e passivos financeiros e não financeiros. Questões significativas de
avaliação são reportadas para a Administração da Entidade. Ao mensurar o
valor justo de um ativo ou um passivo, a Entidade usa dados observáveis de
mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em dife-
rentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas
nas técnicas de avaliação. Informações adicionais sobre as premissas utiliza-
das na mensuração dos valores justos estão incluídas nas seguintes notas
explicativas:•  Notas explicativa 18 - instrumentos financeiros.
6. Principais práticas contábeis:  As políticas contábeis descritas em deta-
lhes abaixo, têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos
apresentados nessas demonstrações contábeis.  a. Instrumentos financei-
ros: (i) Ativos financeiros não derivativos:  A Entidade reconhece os
recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos
os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data
da negociação, na qual, a Entidade se torna uma das partes das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade tem seus ativos e passivos financeiros
não derivativos registrados pelo valor justo por meio do resultado. Ativos finan-
ceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado:  Um ativo financeiro
é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como
mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhe-
cimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio
do resultado se a Entidade gerencia tais investimentos e toma decisões de
compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de
riscos documentada e a estratégia de investimentos da Entidade. Os custos
da transação, após o reconhecimento inicial são reconhecidos no resultado
como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do
resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses
ativos são reconhecidas no resultado do exercício. Empréstimo e recebíveis:
São ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são
cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo
valor justo, acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o
reconhecimento inicial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado
através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por
redução ao valor recuperável. Os recebíveis abrange contas a receber e
outras contas a receber. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalen-
tes de caixa abrangem saldos de caixa e aplicações financeiras, com venci-
mento original de três meses ou menos, a partir da data da contratação. As
aplicações financeiras possuem risco insignificante de mudança de seu valor
de mercado. Essas aplicações são classificadas na categoria “Ativos financei-
ros ao valor justo por meio do resultado”. Títulos e valores mobiliários: Os
títulos e valores mobiliários referem-se aos recursos aplicados em instituições
financeiras de primeira linha, estando tais recursos classificados fora do
grupo de caixa e equivalentes de caixa em função de não fazerem parte da
gestão do dia a dia da Entidade. A Entidade adota como prática contábil
apresentar os títulos e valores mobiliários nas atividades de investimentos
nas demonstrações dos fluxos de caixa por entender que é a situação que
melhor representa seus fluxos financeiros. Passivos financeiros não deriva-
tivos: Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de
negociação, na qual a Entidade se torna uma parte das disposições contra-
tuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem
suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida. A Entidade tem
os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e outras
contas a pagar.  Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo
valor justo, acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o
reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo
amortizado, através do método dos juros efetivos. (ii) Instrumentos finan-
ceiros derivativos: Não houve operações com instrumentos financeiros
derivativos durante o exercício de 2017 e 2016, incluindo operações de
hedge. b. Contas a receber: São apresentadas ao valor presente de
realização, basicamente representam aluguéis e contribuições. A provisão
para crédito de liquidação duvidosa foi constituída em montante considera-
do suficiente pela Administração para suprir eventuais perdas na realização
dos créditos. c. Propriedade para investimento: Propriedade para inves-
timento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel ou para
valorização de capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal
dos negócios ou serviços ou para propósitos administrativos. A propriedade
para investimento é mensurada e apresentada pelo seu valor de custo de
aquisição menos depreciação e qualquer provisão para perda acumulada.
A depreciação foi calculada pelo método linear, com base nas taxas que
variam de 10% a.a. (10 anos) a 2,5% a.a (40 anos) de acordo a avaliação
patrimonial realizada para o respectivos imóveis. Ganhos e perdas na alie-
nação de uma propriedade para investimento (calculado pela diferença entre
o valor líquido recebido na venda e o valor contábil do item) são reconhecidos
no resultado. Anualmente, a Entidade mensura o valor justo das propriedades
para investimentos para fins de divulgação nas demonstrações financeiras. d.
Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração Itens do imobilizado são
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment)
acumuladas, quando necessário.  (ii) Depreciação: A depreciação é calcu-

lada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor
substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida
no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis esti-
madas de cada parte de um item do imobilizado. As vidas úteis estimadas para
os períodos correntes e comparativos são as seguintes:
Edificações ................................................................................ 20 - 40 anos
Máquinas, equipamentos e instalações .................................. 10 anos
Equipamentos de informática e comunicação ........................ 5 anos
Móveis e utensílios .................................................................... 10 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos
a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhe-
cidos como mudança de estimativas contábeis. e. Obrigações trabalhistas:
Contempla as provisões trabalhistas decorrentes de férias e encargos que é
constituída com base na remuneração de cada funcionário e no período
aquisitivo incorrido até a data do balanço. f. Outros ativos e passivos
circulantes e não circulantes: Os ativos circulantes e não circulantes são
apresentados pelo seu custo de aquisição ou de realização, incluindo, quan-
do aplicável, os rendimentos auferidos até a data do balanço. Os passivos
circulantes e não circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou
calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos in-
corridos até a data do balanços.  g. Apuração do resultado e reconheci-
mento das receitas e despesas: O reconhecimento das receitas e despe-
sas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de
exercício.  A receita de aluguel de propriedade para investimento é reconhe-
cida no resultado pelo método linear durante o prazo do arrendamento.  h.
Doações recebidas:  As doações recebidas pela Entidade em moeda cor-
rente são provenientes de doações de pessoas físicas que apoiam de forma
voluntária os trabalhos religiosos desenvolvidos nas residências e são reco-
nhecidas no resultado do exercício no momento em que as contraprestações
à essas doações são cumpridas pela Entidade.  As doações recebidas em
ativos, quando tratam-se de ativos depreciáveis, inicialmente são reconheci-
dos em contrapartida a rubrica de Receita diferida no passivo e são registradas
como receita de doações a medida que os ativos são depreciados pela vida
útil do bem, conforme parágrafo 17 do CPC 7 (R1) – Subvenção e Assistências
Governamentais. As doações com ativos não depreciáveis são reconhecidas
no resultado do exercício no momento em que as contraprestações à essas
doações são cumpridas pela Entidade. i. Receitas e despesas financeiras:
As receitas financeiras abrangem, basicamente, as receitas de juros sobre
aplicações financeiras. A Entidade adotou como prática contábil apresentar os
juros recebidos de títulos e valores mobiliários nas atividades de investimentos
por entender que é a situação que melhor representa seus fluxos financeiros,
estando tal apresentação amparada nos parágrafos 33 à 34A do CPC 3 (R2)
- Demonstrações do Fluxo de Caixa. As despesas financeiras abrangem,
basicamente, as tarifas bancárias, cobradas pelas instituições financeiras. j.
Novas normas e interpretações não efetivas:  A adoção antecipada de
normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida no Brasil pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As seguintes novas normas e interpre-
tações foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o exercício de
2017. A Entidade não planeja adotar essas normas de forma antecipada.
CPC 48 / IFRS 9 Instrumentos Financeiros:  A IFRS 9 substitui as orientações
existentes na IAS 39 (CPC 38) Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração. A IFRS 9 inclui novos modelos para a classificação e mensuração
de instrumentos financeiros e a mensuração de perdas esperadas de crédito
para ativos financeiros e contratuais, como também novos requisitos sobre a
contabilização de hedge. A nova norma mantém as orientações existentes
sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos financeiros da
IAS 39. A IFRS 9 entra em vigor para períodos anuais com início em ou após
1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida somente para de-
monstrações financeiras de acordo com as IFRSs. O impacto efetivo da ado-
ção da IFRS 9 nas demonstrações financeiras da Entidade em 2018 não
pode ser estimado com confiança, pois dependerá dos instrumentos financei-
ros que a Entidade detiver e da condições econômicas em 2018, bem como
de decisões e julgamentos contábeis que a Entidade fará no futuro. No
entanto, a Entidade considera que os novos requerimentos de classificação
dos ativos e passivos financeiros não terão impactos significativos na sua
mensuração. Redução no valor recuperável (Impairment) - Ativos Financeiros:
A IFRS 9 substitui o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 (IAS 39) por um
modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. Isso exigirá um julga-
mento relevante sobre como as mudanças em fatores econômicos afetam as
perdas esperadas de crédito, que serão determinadas com base em proba-
bilidades ponderadas. A Entidade está em processo de avaliação, mensuração
dos impactos e aplicação dos requerimentos de impairment do CPC 48 / IFRS
9 em 1º de janeiro de 2018 sobre seus ativos financeiros. A Administração
avalia que afetará principalmente o contas a receber aumentando os níveis
de provisionamento atuais, uma vez que o método atual de provisionamento
da Entidade é de perdas incorridas.  CPC 47 / IFRS 15 - Receita com contrato
de clientes:  A IFRS 15 (CP C47) introduz uma estrutura abrangente para
determinar se e quando uma receita é reconhecida, e por quanto a receita
é mensurada. A IFRS 15 substitui as atuais normas para o reconhecimento de
receitas, incluindo o CPC 30 Receitas, CPC 17 Contratos de Construção e a
CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com o Cliente.
Este pronunciamento deverá ser aplicado para períodos anuais com início em
ou após 1º de janeiro de 2018. A Entidade não concluiu as análises dos efeitos
da adoção desta norma nas Demonstrações Financeiras. IFRS 16 - Arrenda-
mentos:  Essa norma estabelece os princípios para o reconhecimento,
mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos para ambas as
partes de um contrato, ou seja, os clientes (arrendatários) e os fornecedores
(arrendadores). Os arrendatários são requeridos a reconhecer um passivo de
arrendamento refletindo futuros pagamentos do arrendamento e um “direito
de uso de um ativo” para praticamente todos os contratos de arrendamento,
com exceção de certos arrendamentos de curto prazo e contratos de ativos
de baixo valor. Para os arrendadores, o tratamento contábil permanece pra-
ticamente o mesmo, com a classificação dos arrendamentos como arrenda-
mentos operacionais ou arrendamentos financeiros, e a contabilização des-
ses dois tipos de contratos de arrendamento de forma diferente. Este pronun-
ciamento deverá ser adotado com início em ou após 1º de janeiro de 2019.
A Entidade não concluiu as análises dos efeitos da adoção desta norma
porém, por atuarem substancialmente como arrendadadores, não são espe-
rados efeitos relevantes da adoção desta norma nas Demonstrações Finan-
ceiras uma vez que não possuem despesas relevantes com arrendamentos,
mas sim receitas com arrendamentos.
7. Trabalho voluntário:  Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002
(R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, a Entidade valoriza as receitas com
trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da adminis-
tração, sendo mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os
montantes que a Entidade haveria de pagar, caso contratasse estes serviços
em mercado similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no
resultado do exercício, no grupo de receitas operacionais, em contrapartida
a despesas operacionais, também no resultado do exercício. Em 31 de de-
zembro de 2017 a Entidade registrou o montante de R$ 1.038.275 (R$
929.256 em 2016) referente a trabalhos voluntários.
8. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários
a. Caixa e equivalentes de caixa          2017          2016
Caixas e bancos ................................................... 2.379.466 1.687.196
Aplicações financeiras ........................................... 962.864 265.450
Total ....................................................................... 3.342.330 1.952.646
As aplicações financeiras referem-se a títulos em renda fixa representados por
Certificados de Depósitos Bancários- CDBs, remuneradas a taxas que variam
entre 90% a 107% do CDI (86,77% e 100% em 2016) do valor da variação
do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) para os períodos abrangidos
por estas demonstrações financeiras.
b. Títulos e valores mobiliários Remuneração           2017           2016
CDB - renda fixa ....................... 90% a 107%

 do CDI 12.546.475 16.849.798
9. Propriedade para investimento:  As propriedades para investimento da
Entidade, são contabilizadas ao custo, conforme apresentado a seguir:

 31/12/2016   31/12/2017
        Adições            Saldo

Terrenos ............................ 8.450.000 104.984.000(b) 113.434.000
Edificações ........................ 12.020.000 12.315.000(b) 24.335.000
Total custo ....................... 20.470.000 117.299.000 137.769.000
Edificações ........................ (5.367.653) (791.670) (6.159.323)
Total de depreciação ..... (5.367.653) (791.670) (6.159.323)
Total .................................. 15.102.347 116.507.330 131.609.677

Saldo em Saldo em
31/12/2015    Adições  31/12/2016

Terrenos ............................ 8.450.000 – 8.450.000
Edificações ........................ 12.020.000 – 12.020.000
Total do custo .................. 20.470.000 – 20.470.000
Edificações ........................ (4.576.385) (791.268) (5.367.653)
Total da depreciação ..... (4.576.385) (791.268) (5.367.653)
Total .................................. 15.893.615 (791.268) 15.102.347
Propriedades para investimento, incluem os terrenos e imóveis comerciais que
são arrendados para terceiros. Os imóveis arrendados a terceiros, são por
período não cancelável de 30 meses, com o valor anual do aluguel indexado
à inflação. Renovações subsequentes são negociadas com o arrendatário,
com períodos médios de 30 meses. a. Mensuração do valor justo: Em 31
de dezembro de 2017 o valor justo de todas as propriedades para investimen-
tos foram mensuradas em R$ 182.392.031 (R$ 64.757.722 em 2016). b.
Doação recebida: Em novembro de 2017 a Associação Faculdades Anchieta
teve suas operações encerradas e decidiu por destinar seu patrimônio líquido,
formado basicamente por imóvel localizado na Rodovia Anhanguera (BR-
050), Km 25,5 Bairro Perus – São Paulo – SP, para a Entidade, por possuir o
mesmo objeto social desta Associação. O valor justo desta imóvel foi determinado
por avaliadores imobiliários externos independentes que avaliaram este imóvel
determinando o valor justo total de R$ 117.299.000, sendo R$ 104.984.000
referente ao terreno e R$ 12.315.000 referente as edificações. Em virtude de
não haver contrapartida a ser cumprida pela Entidade pela destinação deste
ativo, o valor referente ao terreno foi contabilizado como receita de doação no
resultado do exercício.  O valor refente as edificações (R$ 12.315.000), foi
contabilizado em contrapartida a rubrica de receita diferida no Passivo Circulante
e Não Circulante e será apropriado para a receita de acordo com a vida útil da
edificação. c. Compromisso assumido pela Entidade de permuta: Em 19 de
dezembro de 2017, a Entidade assinou contrato com a entidade Rec Log São
Paulo Empreendimentos S.A. (“Rec Log”) de promessa de permuta de bem
imóvel.  Neste contrato fica acordado entre as partes um compromisso de per-
muta em que a Entidade transfere a propriedade de parte do terreno que
recebeu em doação da Faculdade Anchieta e em contrapartida a Rec Log se
obriga a: (i) construir uma área sócio educativa equivalente a R$ 10.000.000 na
parte remanescente do terreno que ficará como propriedade da Entidade; (ii)
transferir para a Entidade R$ 1.200.000 em moeda corrente; e (iii) transferir a
propriedade à Entidade de 17% das edificações, referente a empreendimento
logístico, que serão construídos pela Rec Log no terreno transferido pela En-
tidade em permuta. Neste contrato também ficou acordado que a Entidade
apenas efetuará a transferência da propriedade de parte do terreno quando
quando a Rec Log concluir as condições estabelecidas no item (i) e (ii) acima.
Enquanto não se conclui estas condições pré-estabelecidas, o terreno perma-
nece de propriedade e registrado nas demonstrações financeiras da Entida-
de.  A previsão da Administração para que a Rec Log atenda as condições
(i) e (ii) pré-estabelecidas será no exercício de 2019, momento no qual a
permuta entre as partes será realizada, o valor justo desta permuta serão
mensurados e reconhecidos nas demonstrações financeiras da Entidade.
10. Imobilizado  31/12/2016   Adições     Baixas 31/12/2017
Terrenos ............................ 1.000.000 – – 1.000.000
Prédios e edificações ........ 2.468.826 – – 2.468.826
Veículos ............................. 352.104 – – 352.104
Equipamentos e instalações 20.245 33.658 – 53.903
Móveis e Utensílios ........... 778.744 95.793 – 874.537
Obras em andamento ...... – 1.794 – 1.794
Total Custo ....................... 4.619.919 131.245 – 4.751.164
Prédios e edificações ........ (349.958) (68.150) – (418.108)
Veículos ............................. (219.294) (75.100) – (294.394)
Móveis e utensílios ............ (257.592) (86.881) – (344.473)
Equipamentos e instalações (8.884) (4.108) – (12.992)
Total Depreciação .......... (835.728) (234.238) – (1.069.966)
Saldo líquido ................... 3.784.191 (102.993) – 3.681.198

31/12/2015   Adições     Baixas 31/12/2016
Terrenos ............................ 1.000.000 – – 1.000.000
Prédios e edificações ........ 2.230.561 430.000 – 2.468.826
Veículos ............................. 317.104 35.000 (191.735) 352.104
Equipamentos e instalações 20.245 – – 20.245
Móveis e utensílios ............ 618.556 160.233 (45) 778.744
Total do custo .................. 4.186.466 625.233 (191.780) 4.619.919
Prédios e edificações ........ (302.800) (56.108) 8.950 (349.958)
Veículos ............................. (122.256) (97.038) – (219.394)
Móveis e utensílios ............ (162.120) (95.472) – (257.592)
Equipamentos e instalações (6.860) (2.024) – (8.894)
Total da depreciação ..... (594.036) (250.642) 8.950 (835.278)
Total .................................. 3.592.430 374.591 (182.830) 3.784.191
11. Provisão para contingências:  Em 31 de dezembro de 2017, a Entidade
não possuía processos ou questionamento de natureza cível, trabalhista e
tributária, classificado por seus assessores jurídicos como risco de perda pro-
vável e/ou possível, que possam vir a requerer a constituição de provisão para
contingências ou a divulgação em notas explicativas, na data-base.
12. Partes relacionadas
a. Saldos com partes relacionadas
Saldos        2017        2016
Ativo circulante
Província dos Religiosos Jesuítas da BRA .... 18.700 –
Paróquia São Luís Gozanga ......................... 1.065 –

19.765 –
Passivo não circulante
Associação Nóbrega de Educação e
  Assistência Social – ANEAS (a) ..................... 897.651 968.347

897.651 968.347
(a) A ANEAS concede à Entidade crédito em conta corrente, para que a
mesma aplique estes recursos em consonância com as finalidades preconiza-
das em seu Estatuto Social. Este contrato não prevê atualização monetária e
o prazo para quitação do saldo devedor verificado entre as partes, indepen-
dente de utilização do total do crédito disponibilizado.
13. Patrimônio líquido:  Patrimônio social:  Conforme estatuto social, a
Entidade deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus
objetivos institucionais, não podendo, como consequência, distribuir qualquer
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou de partici-
pação no seu superávit. Dessa forma, o superávit do exercício é integralmente
incorporado ao patrimônio social. No caso de extinção da Entidade, seu
patrimônio, por vontade expressa da instituidora, será incorporado ao da
Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social - ANEAS.  Ajuste de
avaliação patrimonial (reavaliação de bens):  O ajuste de avaliação
patrimonial foi constituída em decorrência da atribuição do “deemed cost” no
momento da aplicação pela primeira vez das normas da CPC, da rubrica de
imóveis do ativo imobilizado, com base em laudo de avaliação elaborado por
consultoria especializada. A reserva de reavaliação está sendo realizada por
depreciação ou baixa dos bens reavaliados contra o superávit acumulado.
Não foram constituídos o imposto de renda e a contribuição social diferidos em
decorrência de a Companhia de Jesus - Jesuítas possuir imunidade tributária.
14. Receita com doações             2017           2016
Doações em dinheiro ..................................... 6.156.266 5.995.660
Doações em terrenos (nota 9.b) ................... 104.984.000 –

111.140.266 5.995.660
15. Despesas gerais e administrativas:  As despesas gerais e administra-
tivas refere-se substancialmente à gastos para manter as atividades das re-
sidências dos jesuítas. Segue abaixo a abertura dos principais gastos:

            2017           2016
Despesa com pessoal .................................... 3.615.537 3.892.433
Despesas com material .................................. 2.927.809 2.761.336
Despesas com serviços .................................. 1.142.013 1.387.036
Depreciação e amortização ........................... 1.041.744 1.043.275
Despesas com viagens e estadias ................ 1.018.761 963.100
Serviços básicos (água/energia/telefone/gás) 421.038 365.400
Despesas com projetos .................................. 79.350 58.913
Outras despesas ............................................ 1.967.189 1.232.234 
Total ................................................................ 12.213.441 11.703.727
16. Resultado Financeiro             2017           2016
Receitas Financeiras
Receita de aplicações financeiras ................. 1.544.614 2.345.648
Outras receitas financeiras ............................. 41.714 217.454

1.586.328 2.563.102

Despesas Financeiras
Descontos Concedidos .................................. – (6.364)
Outras despesas financeiras .......................... (27.604) (23.510)

(27.604) (29.874)
1.558.724 2.533.228

17. Renúncia Fiscal: Em atendimento a ITG 2002(R1) - entidade sem fina-
lidade de lucros, aprovada pela resolução CFC n.º 1.409/12 e alterada pela
resolução 2015/ITG 2002(R1) em setembro de 2015, a Entidade, por julga-
mento, apresenta a seguir a relação dos tributos (impostos e contribuições)
objetos de renúncia fiscal com as respectivas alíquotas incidentes: •  Incidentes
sobre o superávit do exercício (IRPJ e CSLL 34%).
18. Instrumentos financeiros:  A Entidade opera apenas com instrumentos
financeiros não derivativos, que incluem aplicações financeiras e caixa e equi-
valentes de caixa, assim como contas a pagar e fornecedores, cujos valores
são representativos aos respectivos valores de mercado.
Estimativa do valor justo:  Os valores contábeis constantes no balanço
patrimonial, quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na
sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor
presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado,
estão abaixo demonstrados Durante este exercício a Entidade não efetuou
operações com derivativos. Valor justo vesus valor contábil: Os valores
justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis
apresentados no balanço patrimonial, são os seguintes:

31/12/2017 31/12/2016
Saldo Valor Saldo Valor

Nota    contábil         Justo    contábil         Justo
Ativos mensurados
  pelo valor justo por
    meio do resultado
Caixa e equivalentes
 de caixa - aplicações
   financeiras ................. 8.a 962.864 962.864 265.450 265.450
Títulos e valores
   mobiliários ................. 8.b 12.546.475 12.546.475 16.849.798 16.849.798
Ativos mensurados
 pelo custo amortizado
Contas a receber
  de clientes .................. 152.654 152.654 245.856 245.856
Outras contas a receber -
 partes relacionadas ..... 12.a 15.334 15.334 – –
Outras contas a receber 7.510 7.510 296.140 296.140

13.684.838 13.684.838 17.657.244 17.657.244
Passivos mensurados
  pelo custo amortizado
Fornecedores ............... 905.511 905.511 966.596 966.596
Empréstimos com partes
  relacionadas ............... 12.a 897.651 897.651 968.347 968.347
Receita Diferida ........... 12.315.000 12.315.000 – –
Outras contas a pagar . 296.440 296.440 136.734 136.734

14.414.602 14.414.602 2.071.677 2.071.677
Instrumentos financeiros “Não derivativos”:  Todos os ativos financeiros
“não derivativos” (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do
resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a
Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
O CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração estabe-
lece uma hierarquia de três níveis para o valor justo, a qual prioriza as informa-
ções quando da mensuração do valor justo pela Entidade, para maximizar o uso
de informações observáveis e minimizar o uso de informações não observáveis.
O CPC 38 descreve os três níveis de informações que devem ser utilizadas
mensuração ao valor justo: • Nível 1 - Preços negociados (sem ajustes) em
mercados ativos para ativos idênticos ou passivos; • Nível 2 - Outras informações
disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, onde os preços cotados (não ajustados)
são para ativos e passivos similares, em mercados não ativos, ou outras informa-
ções que estão disponíveis e que podem ser utilizadas de forma indireta (deri-
vados dos preços); • Nível 3 - Informações indisponíveis em função de pequena
ou nenhuma atividade de mercado e que são significantes para definição do
valor justo dos ativos e passivos. O processo de mensuração do valor justo dos
instrumentos financeiros da Entidade está classificado como Nível 2 (represen-
tado pelas aplicações financeiras). Em função das características e forma de
operação bem como a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de
2017, a Entidade está sujeita aos fatores de: Risco de liquidez: Risco de
liquidez é o risco em que a Entidade irá encontrar dificuldades em cumprir com
as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com
pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Entidade na
administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha
liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condi-
ções normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de
prejudicar a reputação da Entidade. Risco de mercado: Risco de mercado é
o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de juros têm
nos ganhos da Entidade, no valor de suas participações em instrumentos finan-
ceiros. Essas oscilações de preços e taxas podem provocar alterações nas
receitas e nos custos da Entidade. O objetivo do gerenciamento de risco de
mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de
parâmetros aceitáveis, e, ao mesmo tempo, otimizar o retorno. Com relação às
taxas de juros, visando a mitigação deste tipo de risco, a Entidade centraliza seus
investimentos em operações com taxas de rentabilidade que acompanham, a
variação do CDI - certificado de depósito interbancário e fundos de renda fixa.
19. Arrendamento operacional como arrendador:  Os valores relaciona-
dos aos arrendamentos mercantis operacionais referem-se, substancialmen-
te, aos pagamentos de alugueis, que possuem prazos de vencimento entre
5 e 10 anos renovável por igual período e seus valores, trazidos a valor
presente dos pagamentos mínimos não representam, substancialmente todo
o valor justo do ativo arrendado, conforme estudos elaborados pela Ad-
ministração da Empresa. A Entidade reconheceu receitas no montante de
R$ 805.864 em 31 de dezembro de 2017 (R$ 775.605 em 31 de dezembro
de 2016), com operações de arrendamento mercantil.
Menos de 1 ano ......................................................................... 789.234
Mais de 1 ano e menos de 5 anos ........................................... 1.284.208

JONAS CARVALHO DE MORAES - Diretor Presidente                                                                               JEFERSON RODRIGO STROHER  -  Controller                                                             FERNANDO MARCELINO POLYSELLO - Contador - CRC 1SP 256549/O-3

Aos Conselheiros e Diretores da Companhia de Jesus - Jesuítas - São Paulo -
SP. Opinião:  Examinamos as demonstrações financeiras da Companhia de
Jesus - Jesuítas (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resul-
tado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações
elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Companhia de Jesus - Jesuítas em 31 de dezembro
de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil. Base para opinião:  Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”.
Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração pelas
demonstrações financeiras:  A administração é responsável pela elaboração
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financei-
ras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é respon-
sável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações financeiras:  Nosso objetivo é obter segurança
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.  Segurança razoável
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detec-

tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indivi-
dualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: •
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nos-
sa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi-
cácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,

pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Enti-
dade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclu-
sive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signi-
ficativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 26 de abril de 2018
KPMG Auditores Independentes Flavio Gozzoli Gonçalves
CRC 2SP014428/O-6 Contador CRC 1SP290557/O-2

(a) O Conselho Fiscal da Companhia de Jesus - Jesuítas, no exercício
de suas funções legais e estatutárias, examinou as Demonstrações
Contábeis e Financeiras: Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado
do Período, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social,
Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstrações de resultados

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Abrangentes (DRA), Notas Explicativas, Relatório dos Auditores da “KPMG
Auditores Independentes”, relativos ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2017. (b) Com base nos exames efetuados e considerando
o Relatório da Auditoria, o Conselho Fiscal, indica para aprovação os
referidos documentos contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro

de 2017 e autoriza, após a aprovação pela Assembleia Geral Ordinária,
a Publicação do Balanço Patrimonial. (c) A proposta para que o resultado
do exercício, apurado em 31 de dezembro de 2017, fosse destinado as
atividades previstas nas disposições estatutárias, segundo a disponibilidade
de recursos fora aprovada por unanimidade dos presentes.

São Paulo/SP, 19 de março de 2018
Emmanuel da Silva e Araújo

Marcos Epifanio Barbosa Lima
Paulo Welter

COMPANHIA DE JESUS - JESUÍTAS CNPJ 33.544.362/0001-00
Declarada de Utilidade Pública pelo

Decreto Federal nº 895 de 12/04/1962, D.O.U. de 13/04/1962

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)

Nota              2017             2016
Receitas operacionais
Receita com aluguel ....................... 19 805.864 775.605
Receita com doações ..................... 14 111.140.266 5.995.660
Receitas com trabalho voluntário .. 7 1.038.275 929.256
Outras Receitas .............................. – 122.471
Total ................................................. 112.984.405 7.058.736
Despesas operacionais e
 administrativas
Despesas gerais e administrativas . 15 (12.213.441) (11.703.727)
Despesas comerciais ...................... – (5.913)
Despesas com trabalho voluntário 7 (1.038.275) (929.256)
Outras receitas/despesas
   operacionais e administrativas .... (663.264) 111.424
Resultado antes das receitas
  (despesas) financeiras líquidas 99.069.425 (5.468.736)
Resultado Financeiro
Receitas financeiras ....................... 1.586.328 2.563.102
Despesas financeiras ..................... (27.604) (29.874)
Receita financeira, líquida ......... 16 1.558.724 2.533.228
Superávit (déficit) do exercício . 100.628.149 (2.935.508)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)

Patrimônio social Ajustes de avaliação patrimonial (Déficit) superávit acumulado             Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 24.241.268 15.116.154 (1.396.825) 37.960.597
Incorporação ao patrimônio social (1.396.825) – 1.396.825 –
Realização do ajuste avaliação patrimonial – (311.753) 311.753 –
Déficit do exercício – – (2.171.252) (2.171.252)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 22.844.443 14.804.401 (1.859.499) 35.789.345
Incorporação ao patrimônio social (1.859.499) – 1.859.499 –
Realização do ajuste avaliação patrimonial – (436.453) 436.453 –
Superávit do exercício – – 100.628.149 100.628.149
Saldos em 31 de dezembro de 2017 20.984.944 14.367.948 101.064.602 136.417.494

Uma 
experiência 
imersiva e 
verdadeira

Leandro José Soares (*)

Eu sempre assisti ao 
Chefe Secreto, série 
apresentada pelo 
consultor de carreiras 
Max Gehringer no 
programa Fantástico, 
da Rede Globo. 

Um dos objetivos do 
quadro é que o gestor 
observe de perto as 

rotinas dos funcionários e 
identifi que processos que 
possam ser melhorados 
e aperfeiçoados. Durante 
meu processo seletivo para 
entrar na Ciser, líder na 
fabricação de fi xadores na 
América Latina, falei que, 
se fosse contratado, gostaria 
de atuar em um papel 
similar ao que propõe este 
quadro televisivo: voltar a 
trabalhar no chão de fábrica 
com intuito de conversar 
e escutar os funcionários, 
saber o que realmente 
pensam de sua profi ssão.

 
Após a Ciser ter aceito 

participar da temporada de 
2018, os responsáveis pelo 
programa me escolheram 
para ser o primeiro executivo 
do setor de recursos humanos 
a participar da série. Quando 
recebi a notícia,  fi quei com 
medo de não dar certo, de 
não conseguir executar as 
tarefas, ser descoberto, 
enfim, medo de arriscar. 
Demorei um pouco para 
entender o quão importante 
aquilo poderia ser para a 
empresa e também para 
a minha vida pessoal e 
profi ssional.

 
Foram quat ro  d ias 

de trabalho junto aos 
func ionár ios  como o 
personagem Joaqu im 
Nabuco de Souza, uma 
pessoa com defi ciência. O 
que eu passei trabalhando no 
setor de manufatura e sendo 
auxiliar foi uma experiência 
antropológica, pois pude 
mergulhar na rotina dos 
operadores, conversar de 
“igual para igual”, sem fi ltros, 
máscaras e desconfianças 
que, muitas vezes, fazem 
parte do relacionamento 
entre líderes e funcionários. 
Não tem armação ou 
encenação nos trabalhos 
desenvolvidos, tudo é real. 
As emoções, o desgaste físico, 
tudo foi muito verdadeiro.

 
Alguns funcionár ios 

tratavam as máquinas como 
se fossem gente, davam 
nomes e até conversavam 
com as mesmas, cuidavam 
delas como se fossem da 
família. Senti o amor que as 
pessoas têm por trabalhar 
na Ciser, o quanto gostam 
da empresa e como ela tem 
importância em suas vidas. 
Pude presenciar muitos 
momentos bons, bem como 
observei aspectos que 
precisavam de melhorias. 

Entretanto, algo ficou 
muito claro pra mim: a 
Ciser é uma das melhores 
empresas que já atuei e 
tenho certeza absoluta que 
em breve estaremos entre as 
melhores para se trabalhar 
no Brasil.

 
(*) - É gerente corporativo de 

gestão e pessoas da Ciser e atua 
como diretor do Instituto ITHIO, 

braço de responsabilidade social 
e ambiental do Grupo H. Carlos 

Schneider. Participou da série 
Chefe Secreto, do programa 

Fantástico.

Julio Cosentino (*)

No ano passado, por exemplo, já demos 
sinais de que o pior da crise faz parte 
do passado, com desempenho positivo 

ao redor de 10%. Levando em consideração os 
resultados experimentados nos anos anteriores, 
quando toda a economia foi acometida pela crise, 
podemos dizer que tivemos um desempenho que 
nos leva a recuperar parte do terreno perdido.

A boa notícia é que vários indicadores 
apresentam dados positivos em relação a 
comparativos do passado. A taxa de juro segue 
caindo, a infl ação está baixa e sob controle, o 

nível de desemprego gradativamente vai cedendo 
e isso mexe com o ânimo de toda a sociedade. 
Por conta dessa situação, começam a aparecer 
novas empresas, negócios, os empreendedores 
passaram a novamente acreditar que é possível 
estabelecer um negócio no País e fazê-lo 
prosperar.

Em 2018 temos muita confi ança de que esse 
ritmo revelará um círculo virtuoso e que a 
economia voltará a presentar bons resultados. 
Temos vários fatores que colaboram nesse 
sentido. Como vimos, os indicadores principais 
estão caminhando bem. Não temos também 
nenhuma crise em relação a câmbio, as 

exportações seguem bem e as linhas de produção 
de nossa indústria seguem reduzindo os níveis 
de ociosidade. 

A agricultura, que sempre responde 
favoravelmente, está muito bem estruturada e 
apenas o comércio e setor de serviços devem 
apresentar dados mais relacionados ao ajuste da 
própria economia. Neste ano teremos ainda Copa 
do Mundo e eleições e esses fatores, historicamente, 
animam a população. Por tudo isso, entendemos 
que o momento é de buscar na palavra inclusão a 
melhor forma de conduzir nosso setor. 

A certifi cação digital já provou ser confi ável 
e possuir inúmeros benefícios. Cada dia mais 

apresentamos à sociedade novas aplicações. 
Setores inteiros estão utilizando o certifi cado 
digital no dia a dia, eliminando papel e a 
burocracia. Entendemos que temos um papel 
importante, o de ajudar a alavancar uma 
economia moderna e adaptada ao novo cenário 
competitivo. Para isso, precisamos, cada vez 
mais, incluir o cidadão. 

Agir didaticamente para mostrar o 
funcionamento do certifi cado digital e permitir 
o acesso ao maior número de pessoas possível. 

(*) - É presidente da Associação Nacional
de Certifi cação Digital (ANCD).

As boas perspectivas para este ano
O desempenho de nossa indústria, a partir do enorme 
sacrifício que todos temos feito, está aos poucos 
afugentando a crise
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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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: CARLOS HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: pintor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 11/07/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Barbosa dos Santos 
e de Geane Almeida Santos. A pretendente: ELAINE APARECIDA DA CONCEIÇÃO 
SOUZA, profi ssão: assistente de departamento pes, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
fi lha de Elias Camelo de Souza e de Damiana Maria da Conceição.

O pretendente: EDSON HERMENEGILDO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar 
de expedição, estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-
nascimento: 08/01/1980, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Wilson Hermenegildo dos Santos e de Maria Aparecida dos Santos. A 
pretendente: JOSIE D' ALMEIDA, profi ssão: professora educação infantil, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 13/03/1986, residente 
e domiciliada em Santo André, SP, fi lha de Abel Pereira D' Almeida e de Celia Lucas 
Caldeira D' Almeida.

O pretendente: THIAGO SILVA BATISTA, profi ssão: gerente de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laercio Severino Batista e de Rosana 
da Conceição Silva Batista. A pretendente: CRISTIANE ALVES DE ALMEIDA, 
profi ssão: caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/06/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Zilmar Alves de Almeida.

O pretendente: FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA, profi ssão: encarregado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Piquet Carneiro, CE, data-nascimento: 08/12/1972, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Arcelino de 
Andrade e de Maria Zuleide de Oliveira. A pretendente: MARIA JOSÉ DE JESUS 
ALVES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: 
Castelo do Piauí, PI, data-nascimento: 04/04/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gonçalo Alves da Silva e de Domingas Maria da Silva 
Alves.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DA SILVA, profi ssão: auxiliar de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fenelon Salvador da Silva 
e de Zilma Oliveira Santos da Silva. A pretendente: VANESSA MELO DE MENEZES, 
profi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: Fortaleza, CE, data-
nascimento: 02/08/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Cezar de Menezes e de Maria Lucia de Brito Melo.

O pretendente: MATEUS SANDRAQUE JARDIM SANTOS, profi ssão: mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lucio Aparecido Jardim 
Santos e de Patricia Alves Jardim dos Santos. A pretendente: THAYNÁ MENEZES 
LIMEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 30/01/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Raimundo Felix Limeira e de Lourizete Teles de Menezes.

O pretendente: EDUARDO FARIA DE ANDRADE, profi ssão: auxiliar de secretária, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Bom Sucesso, MG, data-nascimento: 04/06/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alvaro de Andrade 
Alves e de Maria José Faria de Oliveira. A pretendente: CRISELDA NASCIMENTO, 
profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 20/05/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Maria do Nascimento Pio e de Vera Lucia do Nascimento.

O pretendente: ROBERTO JOSENILDO SILVA, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Sebastião da Silva e de Maria 
José da Conceição. A pretendente: ANTONIA FANY SOUSA DA SILVA, profi ssão: 
comerciante, estado civil: divorciada, naturalidade: Maranguape, CE, data-nascimento: 
06/09/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Antonio 
Amorim da Silva e de Ozaní Lima de Sousa.

O pretendente: JULIO CESAR SILVA SANTOS, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1980, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Aristides de Oliveira Santos e de Rita da Silva Santos. A 
pretendente: RODE FERREIRA DE LIMA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1981, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maximianpo Ferreira de Lima e de 
Maria do Carmo de Lima.

O pretendente: JOSÉ MADALENA FILHO, profi ssão: frentista caixa, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Coité do Noia, AL, data-nascimento: 19/12/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Madalena da Silva e de Maria 
Cícero da Silva. A pretendente: CHIRLEY MACIANA DE OLIVEIRA, profi ssão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 
07/07/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João José de 
Oliveira e de Deusdete Martins dos Santos Oliveira.

O pretendente: EVERTON AMARAL DA SILVA, profi ssão: bombeiro civil, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 01/10/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Alves da Silva 
e de Norilei Regina do Amaral. A pretendente: HIVE SILVA MARTINS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Inacio Martins e de 
Cleonice Silva de Andrade.

O pretendente: ADEILSON XAVIER DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 25/05/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Inacio dos Santos 
e de Maria José da Conceição Santos. A pretendente: LUCINEIA AIRES SANTOS, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Icatu, MA, data-nascimento: 
10/01/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ribamar 
Ribeiro dos Santos e de Maria de Fátima Alves Aires.

O pretendente: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS PATOTE, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Paulo Patote e de 
Rosangela dos Santos Patote. A pretendente: VIVIANE SILVA DE PAULA, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/02/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto 
Carlos Ferreira de Paula e de Maria José Jorge da Silva.

O pretendente: ANA PAULA BULIO, profi ssão: manobrista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 19/12/1986, residente e 
domiciliado em Santo André, SP, fi lho de Paulo Roberto Bulio e de Maria Aparecida 
Rebonato Bulio. A pretendente: KELLY SANTOS ALMEIDA, profi ssão: atendente, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Celestino de Almeida 
e de Isabel Maria dos Santos.

O pretendente: URIEL SILVA DE JESUS, profi ssão: ourives, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Paratinga, BA, data-nascimento: 28/02/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josias Barreto de Jesus e de Vera Lúcia Barbosa 
Silva. A pretendente: WENDY FRANCIS LEME DE BARROS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adalto Aparecido Cardoso de Barros 
e de Silvia Regina Leme.

O pretendente: DEIVEDI JESUS DOS SANTOS, profi ssão: técnico de celular, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 17/10/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adelino Araujo dos Santos e de Maria 
da Conceição de Jesus. A pretendente: MAIANE SANTOS DA GAMA, profi ssão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
28/02/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Antonio Luiz Silva da 
Gama e de Lucélia dos Santos da Gama.

O pretendente: RAFAEL ORLAN DA SILVA, profi ssão: estagiário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Iorides Jose da Silva e de Silvia Cristina Orlan 
da Silva. A pretendente: RAQUEL MENOM MACHADO, profi ssão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1993, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Julio Cesar Machado Fernandes e de 
Sandra Regina Menom.

O pretendente: JEFERSON FREIRE DA SILVA, profi ssão: auxiliar paralegal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Freire da Silva e de Maria 
Gorete Freire da Silva. A pretendente: BIANCA CASTRO FREIRE, profi ssão: médica 
veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sandro 
Ricardo Rodrigues Freire e de Joana Castro Pereira Freire.

O pretendente: RAFAEL MAIA DA SILVA, profi ssão: operador de estacionamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Pereira da Silva e de 
Maria Zilma Batista Maia. A pretendente: KELLY CRISTINA FERNANDES, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/10/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Angela Maria 
Fernandes.

O pretendente: MADUABUCHI KINGSLEY KAMAH, profi ssão: auxiliar de higiene, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Agwu, Enugu State, Nigéria, data-nascimento: 
29/07/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Chief Kamah 
Fidelis e de Mrs Eucharia Kamah. A pretendente: ELIETE DE ALMEIDA AGUIAR, 
profi ssão: auxiliar de higiene, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 24/03/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Aguiar e de Aracy Ribeiro Aguiar.

O pretendente: WELLINGTON FARIAS GOMES DA SILVA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Gomes da 
Silva e de Maria Aparecida de Farias. A pretendente: NADIA VITORIO DE ARAUJO, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Vitorio 
de Araujo e de Divanize Mendonça da Silva de Araujo.

O pretendente: LILIAN MARY BARBOZA DE LIMA, profi ssão: auxiliar de sala, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amaro Barboza de Lima e de 
Eliane Maria da Trindade. A pretendente: CRISTINA ABILIO PEREIRA, profi ssão: 
vigilante, estado civil: divorciada, naturalidade: Cornélio Procópio, PR, data-nascimento: 
12/11/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laércio Abilio 
Pereira e de Inês Barboza Pereira.

O pretendente: JOSÉ MARIO ANTONIO, profi ssão: marceneiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Antonio e de Maria Aparecida Antonio. A 
pretendente: ADRIANA ARAÚJO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alberto Araújo dos Santos 
e de Maria Helena Reis da Silva Santos.

O pretendente: REGINALDO GOMES BATISTA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jaboatão dos Guararapes, PE, data-nascimento: 18/10/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Batista Filho e de 
Maria Francisca de Souza Silva. A pretendente: VANESSA FRANCO CARVALHO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/11/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ermoacy de 
Castro Carvalho e de Sandra Franco Carvalho.

O pretendente: JOSUALDO SOARES DE SENA, profi ssão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 26/07/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jesuino Soares de Sena Neto e 
de Marta Soares de Sena. A pretendente: JÉSSICA BORGES DE JESUS, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Itamaraju, BA, data-nascimento: 
02/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilmar 
Oliveira de Jesus e de Lena Denice Souza Borges.

O pretendente: LOURIVAL FERREIRA DE SOUSA, profi ssão: comerciante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Santa Cruz da Vitória, BA, data-nascimento: 04/03/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Delmiro Ferreira de 
Sousa e de Calmides Ferreira de Sousa. A pretendente: MARIA MENDES DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Tuntum, MA, data-nascimento: 
26/08/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Braga 
da Silva e de Luisa Mendes da Silva.

O pretendente: GILSON TEIXEIRA DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivo Candido dos Santos e de Maria 
do Carmo Teixeira da Silva. A pretendente: FANY LINARES DE OLIVEIRA, profi ssão: 
copeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enedilson Felix de Oliveira 
e de Célia Linares.

O pretendente: ERIC DE SOUZA RODRIGUES, profi ssão: assistente social, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Contagem, MG, data-nascimento: 19/03/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Rodrigues Sobrinho e de Norma 
Aparecida de Souza. A pretendente: LUCIMARA NUNES FONSECA, profi ssão: 
educadora social, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/09/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson 
Fonseca e de Maria das Dores Nunes Fonseca.

O pretendente: THIAGO PIMENTEL DA SILVA, profi ssão: lider de sessão, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juvenal Pimentel da Silva e de Maria 
de Fatima Silva. A pretendente: CRISTIANE VIEIRA DA SILVA, profi ssão: inspetora 
de qualidade, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/07/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Vieira da 
Silva e de Josefa Vieira da Silva.

O pretendente: ADEMIR LEAL SANCHES, profi ssão: estoquista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademir Sanches Caceres e de Nalzira Leal Sanches. A 
pretendente: RUTE PEREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Oscar Pereira e de Maria Helena de Araujo.

O pretendente: JOSINALDO MACEDO DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Bento do Una, PE, data-nascimento: 31/10/1978, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Chaves dos 
Santos e de Josina Maria Macedo dos Santos. A pretendente: RAFAELA CRISTINA 
FELIPE DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 02/02/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Marcos Antonio Pereira dos Santos e de Ana Lucia Felipe Gomes.

O pretendente: ALEXANDRE JOSÉ SOARES DO RÊGO, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Soares do Rêgo 
e de Josefa Barros do Rêgo. A pretendente: MARIA DIAS DA FONSECA, profi ssão: 
auxiliar de logística, estado civil: solteira, naturalidade: Colorado do Oeste, RO, data-
nascimento: 07/02/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antônio Domingos da Fonseca e de Rosângela Dias da Fonseca.

O pretendente: NATANAEL DOS SANTOS PAES LANDIM, profi ssão: promotor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 18/07/1993, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Nilson Cardoso Paes Landim e de Rosicleres 
Araujo dos Santos Paes Landim. A pretendente: ANA FLAVIA DA SILVA MARQUES 
TAMARINO, profi ssão: sub-encarregada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 15/06/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Anselmo Marques Tamarino e de Francineide Pimentel da Silva.

O pretendente: ALMIR GALHARDO PULHEZE, profi ssão: feirante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1960, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pulheze e de Ida Galhardo 
Pulheze. A pretendente: MARIANA DA SILVA PASSOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Mesópolis, SP, data-nascimento: 23/09/1961, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Pereira Passos e de Alice 
Pereira da Silva.

O pretendente: EDVAGNER FRANCISCO DA SILVA, profi ssão: técnico de informática, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Francisco da 
Silva e de Maria Helena Flôr da Silva. A pretendente: MÉRCIA MARIA LINO, profi ssão: 
assistência contábel, estado civil: solteira, naturalidade: São João, PE, data-nascimento: 
24/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Orlando 
Lino e de Quiteria Maria Lino.

O pretendente: RAFAEL PEREIRA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elizabete Pereira Santos. A pretendente: JAQUELINA 
NASCIMENTO FELIZARDO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Gilvan da Cruz Felizardo e de Marielza Nobre do Nascimento.

O pretendente: GABRIEL ROTONDANO DOS SANTOS CARDOZO, profi ssão: 
operador de máquina, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 07/08/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Mauricio dos Santos Cardozo e de Graziela Rotondano Silva. A pretendente: TALIA 
CARVALHO DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Wonderlins José da Silva e de Gilmara dos Santos Carvalho.

O pretendente: DEIVID LEANDRO BARBOSA NASCIMENTO, profi ssão: 
documentalista, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
28/08/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Romildo 
Leandro do Nascimento e de Janice da Conceição Barbosa. A pretendente: SAMIRE 
LEAL DE LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 01/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Aldemir de Lima e de Antonia Maria Leal de Lima.

O pretendente: JOSÉ VICENTE DE LIMA, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 12/08/1952, residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Vicente Aprigio de Lima e de Josefa Francisca da 
Conceição. A pretendente: SANDRA REGINA SARAIVA VICTORINO, profi ssão: 
aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/04/1958, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evelino 
Victorino e de Emilia Saraiva Victorino.

O pretendente: DOUGLAS FERREIRA PAIXÃO SANTOS, profi ssão: marreteiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Paixão Santos e 
de Roberta Ferreira da Silva. A pretendente: ALEXSANDRA VERONICA DE LIMA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/01/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roldão 
Henrique de Lima e de Aparecida de Fatima Lima.

O pretendente: WELLINGTON PALMOS RIBEIRO, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aristides Pinto Ribeiro e de Laura 
Maria Palmos. A pretendente: BEATRIZ SOUZA SANTOS, profi ssão: analista de 
atendimento digita, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evaldo Mario 
dos Santos e de Maria Edna Santana de Souza.

O pretendente: JAILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA, profi ssão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1976, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Augusto Alcantara de Oliveira e de Cecilia Maria 
de Jesus Oliveira. A pretendente: KELI EVANGELISTA SANTOS, profi ssão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/03/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo 
Evangelista Santos e de Maria do Carmo Santos.

O pretendente: MARCOS PAULO DE JESUS MOURA, profi ssão: zelador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adagilson Moura e de Luciene de 
Jesus. A pretendente: THALITA SOUZA RIBEIRO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito,São Paulo, SP, fi lha de Davi dos Santos Ribeiro e de Roselene 
Souza Barreiro.

O pretendente: JOAMERSON MONTEIRO DE LIMA, profi ssão: operador de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Petrolina, PE, data-nascimento: 04/09/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito,São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis de 
Lima e de Joana Monteiro de Lima. A pretendente: MILENA ALVES DE OLIVEIRA, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Jaboatão dos Guararapes, PE, 
data-nascimento: 11/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito,São Paulo, SP, fi lha 
de Jonas Alves de Oliveira e de Marly Barbosa de Oliveira.

O pretendente: EVERTON CANDIDO DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givanildo Candido da Silva e de 
Marina de Fátima da Silva. A pretendente: GILMARA APARECIDA DA SILVA, 
profi ssão: cuidadora de idosos, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 11/10/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: PEDRO DA SILVA ARANHA FILHO, profi ssão: garçom, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro da Silva Aranha e de Netania 
Temoteo Muniz Aranha. A pretendente: SARA CARNEIRO DOS SANTOS, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Wenceslau Guimarães, BA, data-
nascimento: 09/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Elias Carneiro dos Santos e de Maria Rita de Cassia dos Santos.

O pretendente: MARCOS ROBERTO DA COSTA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/06/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olimpio Santana da Costa e de 
Wilma da Costa. A pretendente: BIANCA CATALDO GOMES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Luiz da Silva Gomes e de Lilian 
Cristina Alves Cataldo.

O pretendente: CARLOS EDUARDO COSTA DO NASCIMENTO, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
23/08/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Silva 
do Nascimento e de Maria Marli Costa do Nascimento. A pretendente: FABIANA 
RODRIGUES CORREIA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Carpina, 
PE, data-nascimento: 07/12/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Sebastião Severino Correia e de Edna Silva Rodrigues.

O pretendente: GILBERTO SIMÕES DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1971, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Soares da Silva e de Iraci Maria 
da Silva. A pretendente: JANETE CARVALHO DA SILVA, profi ssão: telefonista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1975, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Olimpio da Silva e de Lúcia Elisa 
de Carvalho Silva.

O pretendente: WILKE GOMES DA ROCHA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ouro Branco, AL, data-nascimento: 11/07/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Gomes da Rocha e de Maria Aparecida da 
Rocha. A pretendente: PAULA LUIZA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 04/11/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josevaldo Luiz dos Santos e de Rita 
Roma dos Santos.

O pretendente: TARCISIO MANDUCA SILVA, profi ssão: churrasqueiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eustaquio dos Santos Silva e de 
Georgina Manduca Silva. A pretendente: MARCIA JESUS DA SILVA, profi ssão: 
teleatendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/11/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anselmo 
Cipriano da Silva e de Luzia Jesus da Silva.

O pretendente: CELSO TEIXEIRA BISPO DO CARMO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Xavier Bispo e de Maria de 
Lourdes Teixeira Bispo. A pretendente: BEATRIZ DE LIMA LOPES, profi ssão: 
funcionária pública, estado civil: divorciada, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 
10/04/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izidoro Lopes 
Filho e de Aracy de Lima Lopes.

O pretendente: ERIVALDO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: marceneiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 11/05/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Quitério Izael da Silva e 
de Quitéria Pereira da Silva. A pretendente: VANESSA FERREIRA VIANA, profi ssão: 
técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Almenara, MG, data-
nascimento: 22/06/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Valdenor Rocha Viana e de Sebastiana Ferreira Viana.

O pretendente: WILSON GERALDO FERREIRA DIAS, profi ssão: montador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Peçanha, MG, data-nascimento: 04/02/1964, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ferreira de Sousa e de 
Maria Carmelita Dias de Souza. A pretendente: SONIA CRISTINA TEIXEIRA DE 
CASTRO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Sonia Maria Teixeira de Castro.

O pretendente: WANDERLEI PEREIRA SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caém, BA, data-nascimento: 27/03/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Souza Santos e de Rosalina Borges 
Pereira Santos. A pretendente: ANDRÉIA BRITO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Delvaci Brito da Silva e de Maria 
Pereira da Silva.

O pretendente: RAFAEL SOARES CARLECH, profi ssão: instalador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito,São Paulo, SP, fi lho de Homero Carlech e de Edméa Soares 
Carlech. A pretendente: ISABELA RAMADAS FARIA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito,São Paulo, SP, fi lha de Karin Cristina Faria.

O pretendente: DANIEL MANOEL LIMA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Lima da Conceição 
e de Dejaci Alves do Nascimento da Conceição. A pretendente: ADRIANA JOSEFA 
DE ARAUJO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 16/04/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel Domingos de Araujo e de Josefa Bandeira de Araujo.

O pretendente: FELIPE GUILHERME FARIAS RIBEIRO, profi ssão: cobrador de 
ônibus, estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 11/02/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Jose Ribeiro e de 
Maria Luiza Farias. A pretendente: BRUNA SANTANA PIRES, profi ssão: controladora 
de acesso, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cristiano dos 
Santos Pires e de Fabiana Aparecida de Santana.

O pretendente: ADRIANO FERNANDES ALVES RANGEL, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 20/08/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves Rangel e de 
Francisca Francy Fernandes Rangel. A pretendente: LETICIA RIBEIRO SALAMIN 
GARRIDO, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de 
Vasconcelos, SP, data-nascimento: 27/01/1995, residente e domiciliada em Ferraz de 
Vasconcelos, SP, fi lha de Mauricio Garrido e de Eliene Ribeiro Salamin Garrido.

O pretendente: MOISÉS DE AZEVEDO SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar dos Santos e de Maria 
do Carmo Azevedo de Lima. A pretendente: CARLA PIRES SILVA SANTOS, 
profi ssão: monitora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos da 
Silva Santos e de Edir Flor de Araujo Pires.

O pretendente: ROBSON RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 10/01/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Genival da Silva e de Adriana 
Rodrigues da Silva. A pretendente: LARISSA MORENO DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 27/12/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rozendo da Silva 
e de Claudia Moreno dos Santos.

O pretendente: RAIMUNDO NONATO DANTAS DOS SANTOS, profi ssão: montador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Pindobaçu, BA, data-nascimento: 22/12/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, Chácara São Paulo, SP, fi lho de Orlando Alves dos 
Santos e de Maria Dantas da Silva. A pretendente: IVANILDE ALVES DE CARVALHO, 
profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Saúde, BA, data-nascimento: 
01/08/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Candido 
Francisco de Carvalho e de Marinalva Alves da Silva.
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