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Se eleito, Doria vai fazer
no governo o que fez na
prefeitura de São Paulo
O ex-governador Alberto Goldman afirmou que no caso
de Doria ser eleito para o governo, não vai terminar o
mandato pois sonha em ser Presidente da República, e
que ele ainda pode ‘puxar o tapete’ de Geraldo Alckmin
GH Pág. 7
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Vacinação contra a gripe
começa na segunda-feira
Ivanildo Porto

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quarta-feira (18), que a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe terá início na próxima
segunda-feira (23) em todo o país e vai até 1o de junho; a vacina protege contra o H1N1, influenza B e o H3N2
GH Pág. 8

Legislativo deverá votar nesta
quinta a abertura de uma CEI
para investigar o aeroporto
GH Pág. 4

TRF-4 rejeita os últimos
recursos do ex-presidente
Lula no caso do tríplex
GH Pág. 8

Posto de biometria da Câmara
atende 45% da sua capacidade
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Newton Menezes/Estadão

[ tempo ]

Hoje

19. Abr

28º

Máxima

15º

Mínima

De quem é a responsabilidade?
Uma das dúvidas mais frequentes em relação aos
direitos do consumidor é se, ao comprar um produto e o
mesmo apresentar algum vício, a loja tem a obrigação de
solucionar o problema?
Antes de responder essa dúvida, é necessário deixarmos
claro do que se trata um produto defeituoso ou vicioso,
pois ambos, ao contrário do que muitos pensam, são
diferentes.
Produtos que contém vícios são aqueles que não apresentam a qualidade ou quantidade indicadas na embalagem, recipiente, rotulagem ou na propaganda publicitária,
tornando-os impróprios ou inadequados ao fim que se
destinam ou lhes diminuindo o valor, podendo o consumidor exigir a substituição do produto.
Em contrapartida os produtos ou serviços defeituosos,
são aqueles em que o consumidor sofre algum tipo de
dano material ou moral. Contudo, não há a possibilidade
de troca ou substituição do produto ou serviço, conforme
consta no Artigo 12 § 1° do CDC: o produto é defeituoso
quando não oferece a segurança que dele legitimamente
se espera...”
Agora que sabemos a diferença entre vício e defeito,
conseguimos dar continuidade a pergunta feita inicialmente. A troca de um produto que apresenta vícios é dever do
fabricante, não da loja em questão. Em caso de vício do
produto ou serviço, o consumidor deve procurar a assistência técnica do fabricante, contudo, não sendo sanado
o vício no prazo máximo de 30 dias, o consumidor pode
exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do
produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
Abre-se exceção para essa norma, quando o fabricante
não possuir uma assistência técnica autorizada no município. Neste caso o consumidor deve procurar a loja e a
mesma irá prestar os reparos necessários, respondendo
solidariamente pelos vícios do produto em questão.
O consumidor deve estar ciente quais são os seus
direitos e qual é o tipo de produto que ele busca por
assistência, sendo eles divididos entre bens duráveis ou
não duráveis.
A garantia legal para bens duráveis é de 90 dias após a
compra ou serviço finalizado e são considerados bens duráveis aqueles que têm por finalidade serem utilizados por
um longo período, como imóveis, automóveis, aparelhos
eletrônicos, entre outros.
Já para os produtos não duráveis, a garantia legal se
estende pelo período de 30 dias. Esses tipos de produtos
são aqueles de curto prazo de uso, como por exemplo:
produtos alimentícios, roupas, cosméticos, entre outros.
É importante ressaltar que o consumidor deve sempre estar atento aos seus direitos para saber como agir
em determinadas situações. Este é um canal que busca
sanar essas dúvidas e direcioná-los à maneira correta de
solucioná-la. Contem sempre comigo!

Envie sua denúncia: www.xerifejorgewilson.com.br/denuncie
(11) 3886-6485 - (11) 2408-6556
Instagram: @xerifedoconsumidor
Facebook: facebook.com/jorgewilsonoxerifedoconsumidor

POSSIBILIDADE
DE CHUVA 10%

Amanhã

20. Abr

27º

Máxima

14º

Mínima
POSSIBILIDADE
DE CHUVA

10%

LOTERIAS:

Deu sorte hoje?

Posto em cinzas
Peritos da Polícia Científica tentam identificar, nesta quarta (18), a causa de explosão que
deixou cinco feridos em posto de gasolina na avenida Imirim, no bairro da Casa Verde,
zona norte da capital. nesta quarta-feira (18). A explosão desta terça (17) destruiu a loja de
conveniência do estabelecimento.

[ carta do leitor ]
Deise Cardoso
Não dá para entender:
mesmo estando condenado por corrupção e preso,
o ex-presidente Lula ainda
lidera pesquisa de intenção de voto, segundo o
Datafolha. O povo brasileiro não tem jeito mesmo.
Parece ser masoquista.
Gosta de sofrer, sabendo o
que aconteceu e o que vai
acontecer se o PT voltar ao
poder novamente. Vontade
que tenho é sair do país
se este partido voltar ao
poder, mas, infelizmente,
não tenho condições para
isso. Mas ainda há tempo
de uma reflexão e uma mudança no Palácio do Planalto. Que se eleito o menos
ruim para a nossa nação.

Íris Dutra
A imprensa alardeou

que, pela primeira vez
na história da economia
brasileira, o salário mínimo
deverá passar dos R$
1.000 a partir de janeiro
do ano que vem. Mas não
explicou que o aumento
que o trabalhador brasileiro
deverá ter não chega a R$
50. Teremos as próximas
eleições para tirar do
poder essas pessoas que
zombam com as famílias
que sobrevivem com essa
miséria.

Rosemery Chagas
Nada mais justo do
que manter o exministro Antonio Palocci
encarcerado. Com
exceções, a maioria do
Supremo Tribunal Federal
(STF) está de parabéns por
deixar esse petista por trás
das grades. Ele causou

muito mal aos cofres
públicos e não merece sair
da cadeia tão cedo.

Clóvis Donato de Assis
Entreguem as decisões do
Supremo Tribunal Federal
(STF) para o ministro Gilmar
Mendes, somente para ele,
e teremos uma avalanche
de corruptos soltos, voltando ao convívio da sociedade. Este cidadão é o nosso
maior
constrangimento.
Quando será que ele vai se
aposentar?

Dalila S. Agra
A ministra Carmén Lúcia,
como sempre, foi muito
discreta ao assumir a Presidência da República na
sexta-feira (13). Orgulho
dela. Esta mulher me representa é um dos baluartes
da moral em nosso país.

Envie seus comentários para o e-mail: redacao@guarulhoshoje.com.br

Expediente

Mega Sena
Concurso n° 2032
17/04/2018
06 - 14 - 19 - 20 - 39 - 53
Lotofácil
Concurso n° 1650
16/04/2018
03 - 04 - 05 - 08 - 10
13 - 14 - 15 - 16 - 17
18 - 19 - 20 - 22 - 25
Lotomania
Concurso n° 1858
17/04/2018
01 - 02 - 05 - 06 - 11
16 - 22 - 30 - 31 - 34
36 - 38 - 39 - 40 - 42
49 - 62 - 76 - 79 - 95
Dupla Sena
Concurso n° 1778
17/04/2018
Primeiro sorteio
11 - 19 - 31 - 33 - 36 - 41
Segundo sorteio
03 - 15 - 21 - 29 - 44 - 48
Federal
Extração n° 05275
14/04/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete Valor (R$)
1º 53008
700.000,00
2º 28708
28.000,00
3º 33301
26.000,00
4º 24126
22.000,00
5º 63417
20.040,00
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PRAZO: Os eleitores que não realizaram o cadastramento biométrico no prazo que terminou no dia 23 do mês passado, poderão regularizar o título até o próximo dia 9

Antônio Boaventura

Criado para aumentar
a capacidade de atendimento no cadastramento biométrico na cidade,
o posto na Câmara Municipal atende apenas
45% de sua capacidade.
Segundo o vereador
Eduardo Soltur, presidente daquela Casa de
Leis, o local tem condições de atender diariamente pouco mais de
700 pessoas. Atualmente a média registrada é
de 320.
“Tem condições de fazer
mais de 700 (cadastros)
por dia. Nesta terça-feira (17) fez pouco mais
de 300. São 21 pontos

instalados para fazer a
biometria. Contamos com
o Whatsapp e a TV Câmera para fazer a divulgação
do posto”, explicou.
Mesmo com prazo para
regularização do título
eleitoral terminando no
dia 9 de maio, o município conta com quase
228 mil eleitores sem
o cadastro biométrico.
Desde o encerramento
do período estabelecido
pelo Tribunal Regional
Eleitoral (TRE-SP), no
dia 23 do mês passado,
cerca de 29 mil eleitores regularizaram sua
situação junto a Justiça
Eleitoral.
O serviço ofertado

na sede do Legislativo
teve seu início no dia
9 deste mês, e funciona das 9h ás 18h, de
segunda-feira a sábado.
O posto também terá
plantões extras nos
dias 29 de abril e 6 de
maio, últimos domingos
antes do prazo máximo
para regularização do
título eleitoral – dia 9 de
maio.
O eleitor poderá solicitar a regularização
de seu título de eleitor
após pagamento de
multa no valor de R$
3,51 por não ter realizado a biometria no
prazo estabelecido pela
Justiça Eleitoral.

Sinalização de solo precária é alvo
de críticas de pedestres e motoristas
Santa Francisca, a faixa
de pedestre está praticamente invisível. Assim
como em outros pontos
que foi possível constatar
a falta de sinalização em
lombadas.
“É sempre importante
manter este tipo de sinalização em boas condições, principalmente para
nós motoristas. Isso é
questão de segurança.
Não moro em Guarulhos,
mas frequento aqui com
certa assiduidade”, disse
o motorista Ricardo SamI vanildo Porto

Item de segurança no
trânsito para pedestres, a
sinalização de solo está
sendo alvo de críticas
em Guarulhos. O HOJE
percorreu algumas vias
da cidade e constatou a
precariedade, principalmente quanto à pintura
de faixas, já deterioradas.
Nos cruzamentos da
rua João Gonçalves
com a avenida Monteiro
Lobato, na região central,
e avenida Antônio de
Souza com a rua Padre
Celestino, no Jardim

paio, 48 anos.
Além de Sampaio, a
dona de casa Maria da
Conceição, moradora do
Parque Cecap, entende
que a falta de sinalização
adequada pode causar
diversos transtornos para
motoristas e transeuntes.
Ela pede maior atenção
da administração pública
em relação a esta necessidade.
“Às vezes fico sem
saber se na rua tem ou
não a faixa de pedestre.
Penso assim por que não
consigo enxergar ela. É
perigoso acontecer um
acidente por conta disso”,
declarou.
O HOJE contatou a
Secretaria de Transportes
e Trânsito (STT), mas ela
não se pronunciou. Por
meio da assessoria de
imprensa apenas solicitou maior prazo para que
pudesse prestar seus esclarecimentos a respeito
do problema. (A.B.)

Ivanildo Porto

Posto de biometria da Câmara Municipal
atende apenas 45% de sua capacidade

Legislativo decide sobre abertura de
CEI para investigar ações do aeroporto
Após concluir a Comissão Especial de Estudos
(CEE), que analisou a
proibição do comércio
de alimentos na área
externa do Aeroporto
Internacional de São
Paulo-Guarulhos, em
Cumbica, a Câmara
Municipal deve instalar
uma Comissão Especial
de Inquérito (CEI) para
investigar quais são os
parâmetros de tratamento do GRU Airport
com a cidade. A definição acontece nesta
quinta-feira (19).
Essa condição surgiu
após as negativas da
concessionária responsável pela gestão do
aeroporto não comparecer a nenhum dos
encontros realizados
pelo Legislativo, que
tratou da proibição da
entrega e comercialização de alimentos para
os funcionários que
trabalham nos terminais

do equipamento.
Nesta terça-feira (17),
o vereador Marcelo Seminaldo (PT) apresentou
na Casa de Leis a solicitação de abertura de
uma Comissão Especial
de Inquérito (CEI) para
investigar as ações da
GRU Airport na cidade.
Entre elas estão a pos-

Vereadores querem
investigar quais são
os parâmetros de
tratamento do GRU
Airport com a cidade
de Guarulhos
sibilidade de reabertura
da ponte do Rio Baquirivu-Guaçu, as condições
da água fornecida nos
bebedouros do aeroporto e a proibição do
comércio de alimentos
na área externa.
“O relatório aponta
inúmeras irregularidades

cometidas pelo GRU
Airport, entre elas a
proibição da aquisição
de comida pelos funcionários nos terminais. Isso
ficou comprovado com o
documento enviado por
eles no final do trabalho,
em que eles afirmam que
só respeitam a legislação
federal”, disse o parlamentar petista.
Seminaldo entende
que é necessário investigar os motivos pelo qual
a gestora do aeroporto
ressalta seguir apenas
as leis federais em detrimento as que regem o
município.
“Por que só respeitam
a legislação federal? Por
isso decidimos instalar
uma CEI para saber os
motivos pelo qual não
respeitam a legislação
municipal”, concluiu.
Caso a abertura das
investigações seja
aprovada, ocorre a instalação da CEI. (A.B.)
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a atenção; o STAP, sindicato dos Servidores
de Guarulhos…

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900

Patamares
Para encerrar sua desavença com o secretário Airton Trevisan (Justiça), o vereador
Paulo Roberto Cechinatto (PP) saiu-se com
esta; “Eu fui eleito e ele nomeado pelo prefeito”...

Pilotando
juntos

Nem aí

Possível candidato a deputado
estadual, o vereador e sindicalista
Maurício Brinquinho (PT) - presidente dos Condutores - reuniu
terça-feira vários
sindicatos de SP
para apoiá-lo. Entre eles, chamou

A visita de João Doria a Guarulhos evidenciou que o PSDB local está meio sem moral.
O partido sequer foi consultado para elaborar a agenda dele…

Imagina!
Um grupo político pró Doria está tentando
intervir no PSDB de Guarulhos. Argumentam
que os tucanos guarus estariam sob forte
influência do PSB do prefeito Guti e do governador Márcio França…

Morbidez
Um dos desafios
do novo secretário
de Serviços Públicos, Edmílson
Americano (PHS):
melhorar os velórios públicos. Nos
momentos em que
as famílias estão
fragilizadas, não
encontram sequer condições satisfatórias de
conforto e segurança…

Novo socialista
Confirmado: o presidente da Câmara, Eduardo
Soltur, depois de expulso
do PSD se filiou ao PSB.
Deverá ser candidato a
deputado federal; com
apoio do prefeito Guti…

COBRIMOS QUALQUER ORÇAMENTO
NO MESMO PRODUTO OU SIMILAR - CONFIRA!

www.rovtelhas.com.br

SUPER PROMOÇÃO

Telha
Ondulada
2.44 x 1,10 - 5mm

Telha
Romana
Resinada R$
Argiforte
Barrobello

1, 24

(11)

R$

Forro PVC

jatobá e cerejeira
à vista em dinheiro
ou R$ 15,49 m²
(Cartão de crédito em até 4x)
R$

26, 65

29, 89

VIGA

PREÇOS

5X11

lux telhas-2,30 x 0,88

95, 00

IMBATÍVEIS

CONTATO@rovtelhasguarulhos.com.br

AV. SILVESTRE PIRES DE FREITAS, 351
(Próx. a praça 8 de Dezembro)

R$

17, 90

m (peça)
2

Porta Sanfonada

2,10 x 0,60 - Branca /Bege/Cinza

CAIXA
D`ÁGUA

CAIBRO
5X5

2401-5573 | 2279-6141 | 2401-8848

TABOÃO - GUARULHOS - SP

2,20 x 1,10 5mm

em dinheiro (à retirar)

em dinheiro (à retirar)

R$

R$

2.44 x 0.92 - 5mm

R$

13, 99
m2

Telha
Ondulada

31, 80
Telha
Colonial

Madeirite

Forro PVC BRANCO

R$

269, 90

2,10 x 0,70

72,99

R$

fortlev
plástica
1.000 l

(11)

67, 90

R$

2,10 x 0,80

79,99

R$

2087-8325

vendasmadbelloti@gmail.com

AV. MARCIAL LOURENÇO, 755 - SERÓDIO

Loja parceira

www.rovtelhas.com.br
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[ transparência ]

Líder e invicta, Guarulhos/UNG recebe
São Bernardo pelo Paulista Feminino

O HOJE publica às terças-feiras e quintas-feiras, os
maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de
Finanças a empresas fornecedoras e prestadores de
serviços à Prefeitura de Guarulhos.

[ bloco de notas ]

Prefeitura leva força tarefa de
zeladoria ao Jardim São João

Fotos: divulgação

Proactiva Meio Ambiente Brasil Ltda.
Empresa especializada para gestão e operação e
a manutenção do aterro sanitário e manutenção e
monitoramento do aterro controlado.
VALOR: R$ 2.154.668,52
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Fornecimento de compressas de gaze hidrófila estéril.
VALOR: R$ 97.065,00

Líder do Campeonato
Paulista feminino de handebol, de forma invicta,
as meninas do Guarulhos/
UNG entram em quadra
na quinta-feira, dia 19, às
17h30, contra São Bernardo, no ginásio do CEU
Cumbica. Duas equipes
tradicionais do handebol
feminino no país, os times
se enfrentaram no primeiro turno, com vitória das
guarulhenses por 26 a 24.
A técnica do Guarulhos/

UNG, Margarida Conte, a
Meg, acredita que essas
vitórias vão elevando o
nível de competitividade
das jogadoras a cada
partida. “Vencer traz confiança às meninas, e claro,
tranquilidade ao trabalho
que estamos desenvolvendo. Jogar contra o São
Bernardo é sempre um
duelo equilibrado. Esperamos usar o fator casa
para obtermos o resultado
positivo”, concluiu.

CRAS Presidente Dutra desenvolve
atividade entre gerações
Na última sexta-feira,
dia 13, o CRAS Presidente Dutra desenvolveu
uma ação envolvendo
25 idosos do Projeto
Vida Plena, da instituição conveniada Núcleo
Batuíra, e adolescentes que participam do
Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A proposta
foi que os participantes
vivenciassem a expe-

riência intergeracional
e de fortalecimento de
vínculos comunitários.
Realizada na sede da
instituição, foi uma oportunidade para os jovens
conversarem e se relacionarem com os idosos. As
duas gerações participaram de um bingo no
espaço Vida Plena, onde
a terceira idade realiza
atividades, e os ganhadores foram premiados.

Festival GRU 011 leva música, cultura,
arte e solidariedade ao Parque Cecap
Neste sábado e domingo
(dias 21 e 22), das 14h às
22h, o Coletivo Raízes do
Bem promove o Festival
GRU 011, evento que
reúne música, cultura, arte,
educação, meio ambiente
e coletividade para juntar
forças em prol de causas
sociais e solidárias.
O Festival GRU 011 conta
com o apoio cultural da

Prefeitura de Guarulhos e
da CPG Produtora e acontece na pista de Skate
Mario Guida, no Parque
Cecap.
Os ingressos têm valor
simbólico: serão aceitas
doações de roupas e
alimentos não perecíveis,
exceto sal e açúcar. A
classificação do evento é
livre.

Farmace - Indústria Químico-Famecêutica Cearense
Ltda.
Fornecimento de maleato de dexclorfeniramina 0,4
mg/ml.
VALOR: R$ 63.750,00
Nutriport Comercial LTDA.
Fornecimento de suplemento nutricional em pó.
VALOR: R$ 52.604,64
Gasball Armazenadora e Distribuidora LTDA.
Fornecimento de Gás Liquefeito de petróleo.
VALOR: R$ 43.960,31
SG Tecnologia Clínica Ltda.
Fornecimento de agulha ultrafina para insulina.
VALOR: R$ 38.414,00
Lucfe Serviços Urbanos EIRELI – ME
Prestação de serviços de agentes de portaria, vigias,
recepcionistas; e serviços de limpeza com disponibilização de mão de obra (auxiliares de serviços gerais
e líder de serviços gerais).
VALOR: R$ 34.655,40
Maroun Sleiman Móveis e Colchões LTDA-EPP
Aquisição de colchão de espuma.
VALOR: R$ 29.688,00
Guarani Material Para Construção LTDA.
Aquisição de piso intertravado 16 face.
VALOR: R$ 28.522,86
R.C.A. – Produtos e Serviços Ltda.
Prestação de serviços de Limpeza Técnica Hospitalar.
VALOR: R$ 24.296,41

A Prefeitura de Guarulhos realizou nesta
terça-feira (17), mais uma
força tarefa de zeladoria
na região do Jardim São
João. O trabalho, que
envolveu 38 servidores e
12 veículos, como retroescavadeiras e caminhões,
foi executado por equipes
das administrações regionais e do Departamento
de Manutenção Conservação da Secretaria de

Serviços Públicos.
Pontos de descarte
irregular de materiais
foram novamente limpos
nas avenidas Mulungú e
Juarez Távora, na Estrada
Guarulhos-Nazaré e nas
ruas Jatobá, José Lescano, Estrela de Belém e
Riquixo, no Jardim Lenize,
onde a quantidade de
entulho era tamanha que
já prejudicava a passagem
de pedestres.

CEU Parque São Miguel promove
palestra para incentivar a leitura
O CEU Parque São
Miguel promoveu a
palestra “Leiam Todos
Porque Ler É Bom”, para
os alunos da EJA (Educação Jovens e Adultos) da
EPG Ione Gonçalves de
Oliveira de Conti.
Com o apoio da Escola
360, o evento integra a
programação do “Festival Literário – Literalmente Isso 2018” promovido
pela Secel (Secretaria
de Educação, Cultura,

Esporte e Lazer).
Ministrada pelo escritor
José Roberto Jerônimo,
a palestra, realizada na
segunda feira (16), teve
como objetivo incentivar
a leitura, mostrando o
quanto ela pode trazer
benefícios na área de
atuação profissional e na
nossa qualidade de vida.
O encontro ainda
contou com a participação do escritor Edison
Evaristo.

Lavanderia Paulista LTDA.
Prestação de serviços de lavagem de roupas, incluindo esterilização, amaciamento, secagem, serviço de
dobrar e passar.
VALOR: R$ 13.246,80
Guaru Pão Indústria e Comércio LTDA. – EPP
Fornecimento de pão francês com margarina.
VALOR: R$ 13.234,89

* Dados extraídos da edição do Diário Oficial do Município publicado nos dias 06 e 10 de abril de 2018.

Envie sugestões de pautas
para o nosso WhatsApp:
11

95995-8000
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PROMESSA: Alberto Goldman criticou Doria por ele não cumprir a promessa de terminar o mandato como prefeito e que o sonho dele é a Presidência da República

Divulgação

O ex-governador de
São Paulo e ex-vice-presidente nacional do
PSDB Alberto Goldman,
um dos grandes nomes
na história do partido,
atacou o ex-prefeito
João Doria, que descumpriu todas suas
promessas de terminar
o mandato ao afastar-se da Prefeitura de São
Paulo para ser candidato
ao governo do estado.
“Na realidade, ele nunca quis ser prefeito de
São Paulo. Ele sempre
quis ser candidato à Presidência da República,
e agora, não tem essa
opção, ainda, pois se ele
puder puxar o tapete do
Geraldo (Alckmin, pré-candidato à Presidên-

Alex Silva/Estadão

Ex-governador diz que se Doria chegar ao
governo, vai fazer o que fez na prefeitura

cia da República, pelo
PSDB), ele puxará; não
tenho dúvida nenhuma
quanto à isso”, disse
Goldman na manhã
desta quarta-feira (18),
durante entrevista à

Rádio Eldorado.
E foi enfático: “Se ele
[Doria] não for candidato
à Presidência, vai ser
candidato a governador.
Ele vai fazer no governo
de São Paulo o que fez

na prefeitura, ou seja,
não vai governar”.
Goldman ainda acusou
Doria de ser um “predador”. “[É] destruidor
de partido, contrário a
todos os princípios que

defendi na minha vida
toda, os princípios da
democracia construída
por partidos políticos.
Ele é o oposto disso (...)
Eu não sei em quem vou
votar, eu só sei que não

vou votar no João Doria,
não há força possível
que me fala votar nele”.
Há um ano, quando
surgiram comentários
dando conta que Doria
abandonaria a prefeitura antes de terminar o
mandato para concorrer
à Presidência da República, e não ao governo
do estado, como defendiam aliados tucanos,
o deputado Arlindo
Chinaglia (PT) disparou:
“Doria já está achando
o governo do Estado
pouco para ele. Acho
que ele já está puxando
o tapete do Alckmin (então governador de São
Paulo), que é o padrinho
dele”, disse o petista a
jornalistas.

NOCE SAVANNA 60 x 120 cm
SUPERQUADRA 120 x 120 cm

*Conﬁra condições na loja

NOVA COLEÇÃO 2018 POR TOBELLO SHOP
GUARULHOS

(11) 2461-8080 • Av. Salgado Filho, 1.883 • Centro
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ACÓRDÃO: Com a publicação do acórdão, ainda nesta quarta, o processo terá a tramitação encerrada na segunda instância; Lula está preso desde o dia 7

Por unanimidade, TRF-4 rejeita os últimos
recursos de Lula no caso tríplex do Guarujá
mos recursos interpostos
na corte pela defesa do
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva no caso do
tríplex no Guarujá (SP).

Com a publicação do
acórdão, ainda nesta
quarta, o processo terá a
tramitação encerrada na
segunda instância.
Daniel Teixeira/Estadão

A 8ª turma do TRF-4
(Tribunal Regional Federal da 4ª Região) negou,
nesta quarta-feira (18),
por unanimidade, os últi-

No último dia 10 de
abril, a defesa recorreu dos embargos de
declaração julgados pela
corte no dia 26 de março,
quando mantida a condenação de Lula a 12 anos e
um mês de prisão.
A 8ª turma não costuma
aceitar os chamados “embargos dos embargos”,
que não têm o poder de
anular a sentença, mas
apenas esclarecer suas
partes.
No dia 5 de abril, o juiz
Sergio Moro surpreendeu
e expediu o mandado

Federal, Lula foi acusado de receber R$ 3,7
milhões de propina da
empreiteira OAS em
decorrência de contratos da empresa com a
Petrobras.
O valor, apontou a acusação, se referia à cessão
pela OAS do apartamento
tríplex ao ex-presidente
Lula, a reformas feitas
pela construtora nesse
imóvel e ao transporte e
armazenamento de seu
acervo presidencial (este
último ponto rejeitado
pela Justiça).

Candidatura de petista ainda é uma incógnita
A candidatura de Lula
ainda é uma incógnita. A
Lei da Ficha Limpa prevê
que o réu condenado por
um órgão colegiado não
possa concorrer, mas garante ao candidato barrado
um recurso chamado suspensão de inelegibilidade.

Vacinação contra gripe tem início na segunda
casos de gripe, a campanha foi antecipada.
Até o dia 7 de abril, de
acordo com o ministério,
haviam sido contabilizados
Valter Campanato/ABr

O Ministério da Saúde
lança na próxima segunda-feira, 23, a Campanha
Nacional de Vacinação
contra a Gripe. Até o dia 1º
de junho, crianças entre 6
meses e 5 anos, maiores de
60, trabalhadores de saúde,
professores, pessoas
privadas de liberdade, com
necessidades especiais,
gestantes, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45
anos e indígenas poderão ir
a um dos postos de saúde
para receber o imunizante.
Neste ano, a vacina
protege contra o H1N1,
influenza B e o H3N2, tipo
de vírus que provocou um
aumento significativo de
casos e de mortes relacionadas à doença no Hemisfério Norte. Em Goiás,
em virtude do aumento de

de prisão de Lula antes
do fim da tramitação do
processo na segunda
instância.
Dois dias depois, o ex-presidente se entregou à
Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba
(PR). A 8ª turma é formada pelos juízes Leandro
Paulsen, Victor Laus e
João Pedro Gebran Neto.
Como Gebran está de
férias, o juiz federal Nivaldo Brunoni foi convocado
para substituí-lo.
Na ação apresentada
pelo Ministério Público

286 casos de gripe e 28
mortes. O subtipo H1N1
provocou 117 casos e 16
óbitos e o H3N2, 71 casos
e 12 mortes. A gripe é cau-

sada pelo vírus influenza.
Entre os sintomas que provoca estão febre alta, dor
muscular, dores de cabeça
e na garganta e coriza.

Assim, o ex-presidente
precisaria encaminhar
o pedido ao STJ ou ao
STF. O limite para registro
de candidatura é até o
dia 15 de agosto. Outra
alternativa é apresentar a
candidatura sem liminar. O
Ministério Público consta-

tará que ele não cumpre
os requisitos e o TSE
(Tribunal Superior Eleitoral)
avaliará o caso.
Enquanto isso, o ex-presidente pode continuar
candidato - o PT tem até
20 dias antes da eleição de
outubro para substituí-lo.

Teto de escola infantil desaba e
deixa feridos no interior de SP
O teto da escola municipal
infantil Diomira Napoleone
Paschoal, de Agudos, no interior de São Paulo, desabou
na manhã desta quarta-feira
(18).
O número de feridos não
foi confirmado pelos bombeiros, mas a Prefeitura de
Agudos informou 19 pessoas
-15 adultos e 4 crianças - com
ferimentos. Uma professora
foi atingida pelos escombros
e a suspeita é de que tenha

sofrido traumatismo craniano. A escola atende crianças
de seis meses a três anos.
No momento do acidente,
a unidade estava em plena
atividade.
Parte do teto caiu sobre
o refeitório. O prédio foi reformado no ano passado.
O telhado que desabou foi
trocado, segundo a prefeitura, mas o madeiramento era
antigo. A causa do desabamento ainda será apurada.
Divulgação
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O Ford Ka manteve a tendência
de crescimento e consolidou sua
posição como o segundo veículo
mais vendido do mercado brasileiro no primeiro trimestre de 2018. As
9.622 unidades do hatch vendidas
em março representam um crescimento de 20% comparado ao
mesmo mês do ano passado. No
acumulado do trimestre o modelo
somou 23.559 unidades, 13% mais
que em igual período de 2017.
O Ka Sedan foi outro modelo que
subiu no ranking no trimestre. Depois de começar o ano em quinto
lugar entre os sedãs compactos e
assumir a terceira posição em fevereiro, tornou-se o segundo mais
vendido da categoria em março.
“O Ka é um carro que agrada
pelo design moderno e espaçoso, pela eficiência dos motores
e conteúdo de equipamentos. O
crescimento nas vendas mostra

que cada vez mais os clientes
também estão reconhecendo
as qualidades do Ka Sedan, que
além das mesmas vantagens do
hatch oferece mais espaço para a
família”, diz Bruno Venditti, gerente
de Varejo da Ford.
O novo EcoSport também
apresentou uma grande evolução
no trimestre, mostrando que as
mudanças fizeram bem ao modelo.
O SUV renovado emplacou 6.929
unidades no período, um avanço
23,4% comparado ao primeiro
trimestre do ano passado.
O desempenho desses modelos
contribuiu para a Ford fechar o
trimestre com um resultado acima
da indústria e 9,4% de participação.
As 51.411 unidades vendidas pela
marca representam um crescimento de cerca de 17% comparado ao
ano passado, enquanto o mercado
avançou 15,6%.

Divulgação

Ford Ka é vice-líder do mercado no
trimestre e puxa resultado da marca
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Exposição sobre desenho segue na
Biblioteca Monteiro Lobato até maio
Da Redação

O Salão Expositivo da
Biblioteca Monteiro Lobato
apresenta “O Desenho
como Expressão”, mostra
de trabalhos que reverenciam o desenho como arte
fundamental para todas as

outras formas de expressão.
A exposição é gratuita e se
estende até 12 de maio.
Iniciativa da Secel –
Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer,
a exposição é composta
por 23 obras de artistas

convidados e cujo acervo
integra o Centro Permanente de Exposições de Arte
Prof. José Ismael. A mostra
apresenta as mais diversas
técnicas dessa arte, como
grafite, nanquim, caneta
hidrográfica, entre outras.

Ê
T UR N
L
A
I
OFIC

Foto: Márcio Lino

22 DE ABRIL

U M A S U P E R P R O D U Ç Ã O P E L A 1ª V E Z N O B R A S I L

Serviço:
Até 12 de maio
Horário: Segunda-feira a
sexta-feira, das 9h às 18h;
sábados, das 9h às 14h
Local: Salão Expositivo
da Biblioteca Monteiro
Lobato
Endereço: Rua João
Gonçalves, 439 – Centro
Entrada gratuita
Classificação livre

TEATRO ADAMASTOR CENTRO
TEATRO - INFANTIL

INFORMAÇÕES

LIVRE

DOMINGO 15H

COMPRE ONLINE

BILHETERIAEXPRESS.COM
COMPREINGRESSO.COM

AV. MONTEIRO LOBATO, 734
GUARULHOS / SP

Realização

2843-6165
97256-6366
GANHA R$ 10 DE DESCONTO

Orquestra Jovem realiza concerto em
homenagem a Ludwig van Beethoven
Divulgação/PMG

O compositor alemão
Ludwig van Beethoven é o
grande homenageado em
concerto apresentado pela
Orquestra Jovem Municipal
de Guarulhos (OJMG) no dia
28 de abril, sábado, às 20h,
no Teatro do Adamastor Centro. O concerto, que integra a
programação da Temporada
2018, tem entrada gratuita e
classificação livre.
Sob a regência dos maestros Emiliano Patarra e Diego
Pacheco, a OJMG apresenta

a Sinfonia nº. 1 em dó maior
op.21, a primeira das nove
sinfonias de Beethoven, composta no final do século XVIII,
na Áustria e que ainda não
foi apresentada na cidade.
Outra obra do alemão que
será executada é o Concerto
Tríplice para violino, violoncelo e piano em dó maior op.
56, que conta com os solistas
Elisa Fukuda, Joel de Souza,
Vera Astrachan.
Nessa apresentação, a
OJMG traz para a cidade

uma das grandes profissionais do violino no Brasil, a
professora Elisa Fukuda,
solista com formação em
Genebra e orientadora de várias gerações dos melhores
profissionais deste instrumento no país. Esta grande
pedagoga e grande intérprete estará no palco com o
violoncelista Joel de Souza
e a pianista Vera Astrachan,
executando o Concerto Tríplice de Beethoven,obra prima
da tradição sinfônica.

Leitor do HOJE

paga apenas
R$

20,00

* Promoção válida para até 4 ingressos. Não disponível para meia entrada, ingressos promocionais e não acumulativo.
Válido somente com apresentação deste recorte.
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[novelas]
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Malhação - Vidas Brasileiras

Deus Salve o Rei

Gabriela exige que sua relação
com Rafael seja estritamente
profissional. Maria Alice sofre
ao ver Alex e Pérola. Isadora
chantageia as mulheres da alta
sociedade, e Rosália desaprova.
Rafael anuncia a Érico que sua
mãe deixará a prisão em breve.
Maria Alice aceita o convite para
sair com Leandro. Érico conta a
história da sua vida para Flora, e
Tito vê os dois conversando.

Catarina manda Delano seguir
Diana. Diana vai à casa de
Brumela ver Amália. Glória se
desespera ao acordar com sua
aparência antiga. Os conselheiros de Rodolfo avisam ao
prisioneiro Enoque que sua
vida será poupada, mas deverá
deixar Montemor. Glória come
novamente o fruto encantado.

Orgulho e Paixão
Darcy sente ciúmes de Olegário com Elisabeta. Mariana discute com Brandão. Ernesto entra
no quarto de Ema e se irrita ao
ver o mapa de casais feito por
ela. Ema mostra o diário de Jorge para Elisabeta, que incentiva
a amiga a falar com o advogado. Susana sugere que Julieta
promova um jantar para Ludmila
e Camilo não gosta. Ernesto
briga com Virgílio para defender
Luccino. Susana instrui Olegário
em um novo plano.

Do Outro Lado do Paraíso
Aguiar confessa estar preocupado com a saúde de Beth.
Rafael diz a Renato que ele está
obcecado por Clara. Adriana recebe alta do hospital. Clara confidencia a Patrick que considera
Adriana egoísta. Beth declara
seu amor por Clara e Renan.
Samuel pede o divórcio a Suzy
e decide reatar com Cido. Clara
implora ajuda a Mercedes para
salvar Beth.

Apocalipse
Zoe e Benjamin saem da igreja
e são recebidos por uma chuva
de pétalas. Ângela critica a festa

feita na casa de Estela. César
descobre que Natália salvou Uri.
Dylan lança um olhar apaixonado para a policial

(?) Rita, cantora
Decisão do juiz que
prefere analisar
melhor a questão,
no STF
Ação que
antecede
o show

© Revistas COQUETEL

Vultosa
Plantas (?):
orquídea
e lírio

Cidades
rivais na
Grécia
Antiga

Sua Alteza
Real
(abrev.)

Num (?)
de olhos:
rapidamente

Carinha de Anjo
Flávio arruma as malas para
viajar e diz para a mãe que não
quer nenhum namorado dela lá
durante esse período. Haydee
responde que a casa é dela e
que a única pessoa que pensa
em dar um golpe nela é ele mesmo. Dulce Maria confessa para
Cecília que está gostando da
presença do avô em sua casa.

Chiquititas
Bel afirma que gostou das
duas declarações e que isso
a deixou mais confusa ainda.
Junior fica sabendo que Carmen
levou Diego até o orfanato e vai
até lá buscar o menino e pedir
desculpa para Carol. Juca e Bia
se encontram na comunidade.
O resumo dos capítulos de todas as
novelas é de responsabilidade das
emissoras.

Vítimas comuns de
ataques xenofóbicos
após a ocorrência de
ataques terroristas

(?) de
choque,
polêmico
tratamento
psiquiátrico
(?) Paes,
atriz de
"Segredos
de Justiça"
Dona
(abrev.)

(?) Rebelo,
Ministro
da Defesa
(2016)

Conquista
de Nelson
Piquet na
Fórmula 1

(?)-se: passar a residir
Ar, em
inglês
Coletivo de
"mapas"
(?)-parto:
o resguardo

Homem,
em inglês
Chá,
em inglês
Bairro
carioca
Veículos
da gare

Reproduzido de
maneira
idêntica

Os primeiros eram
feitos em
arenas
Cerveja
inglesa
Rebordo
de chapéu

Lula à (?),
quitute
empanado
Gravou
"Vamos
Fugir"
(MPB)

Peixe de
carne escura, rico em
ômega-3
Rolar, em
inglês
Muito
grande

Colocar
fogo
Moluscos
gosmentos

Relativo
(abrev.)
Papel de
embrulhos

(?) Bean,
ator de
"Game of
Thrones"
Taylor Swift,
cantora
de "Blank
Space"

Orixá do
ferro e do
fogo (Rel.)

Deus
grego
Poema de
exaltação

Carteado
semelhante
ao maumau
Arma de
fogo, em
inglês

Ruas (?): Champs
Élysées, Las Vegas
Strip e Wall Street
Allan Kardec, Bob
Dylan,
Lana Del
Rey e Suzana Flag

(?) Leal
Maia,
ator de
"Juacas"

3/air — ale — gun — man — tea. 4/dorê — roll — sean.

BANCO

Vogal que
sempre
se segue
ao Q

56

Solução

I
M
I
G
R

Com forte tendência para
executar as tarefas da forma
mais simples, atingirá os seus
objetivos. Com um traçado
importante, o elemento Terra
irá encaminhá-lo melhor neste
momento. Exercerá forte
influência em relação aos
cancerianos.

aquário
O dia será num todo mais
ameno e com poucas modificações em todos os aspectos
da sua vida. Contudo será um
dia bom para novas avaliações sobre suas atitudes.
Se houver alguma triste será
apenas passageira e causada
por Mercúrio.

T

S
TE
AN

Sua forma de pensar estará
mais aguçada para aspectos
de relacionamento. A falta de
aproximação com as pessoas
que ama lhe deixará um tanto
quanto irritado. O planeta de
Júpiter fará com que você
fique um pouco em dúvida.

capricórnio

leão
Conseguirá demonstrar a
que veio para o seu trabalho
e para o relacionamento.
Tende a receber uma força
significativa de Netuno para
com o a sua constelação. Terá
facilidade para tomada de
decisões.

C

UM
Ç
U

Uma linha de raciocínio mais
contida fará com que amigos
e colegas busquem ficar longe de você. Toda a força de
Vênus colocará a influência
do elemento Água para baixo.
Busque a energia necessária.

sagitário

câncer
As ações realizadas sem
muita reflexão fará com que
você se equivoque nas suas
realizações. Absorverá muita
energia negativa alheia neste
período o que lhe sobrecarregará. Toda essa influência
está vindo de Saturno.

G

Colocar-se-á como uma pessoa clara e sem muita dúvida
sobre as coisas que acredita.
Esse seu novo estilo de perceber o mundo de uma forma
diferente, advirá de Saturno.
Irá se sentir muito bem.

escorpião

gêmeos
Alguns compromissos devem ser reavaliados, pode vir
a perder se não avaliar bem.
A mudança será um aspecto
interessante em conjunto
com a forma como Marte vem
agindo. Evitando confusões
chegará ao objetivo.

F

L
M
A
N
O
S

libra

touro
Demonstrará um tipo de
apego que lhe trará um pouco
de decepção. Em Júpiter os
caminhos te levam a ter uma
perda material. Fale um pouco mais sobre você para as
pessoas mais próximas.

O S O
T R
P
N
I C A
S
M
CA T E
R E N
A T
R
A
O G I
L
S
L O
G U
N U N
I M O

Haverá dificuldade durante
este importante período para
o progresso. Precisa filtrar
melhor as coisas que você
está falando. O planeta de
Marte conspira em boas energias para que você evolua.

E
G
S S A R
A P I A
R A
U
R A D
A T L A
I A DO
R E
T
A L E
A T E A
B E R T
A N
R
A P O
O S A S
D
R
E U DO N

áries

M
P A
E R
D I
I A
D
O P
D O
E S
V
I L
S E
T S
A M
A
P S

[ horóscopo ]

virgem
Irá apresentar uma personalidade relutante e demasiadamente contrária dos seus
pares. Terá alguns de seus
pontos mais ocultos revelados pela Lua. Mesmo que
pareça algo ruim espere e se
surpreenda.

peixes
Crescerá muito bem no seu
relacionamento social criando
muito mais oportunidades.
Deixará uma marca positiva
sobre toda a complexidade
da sua inteligência aplicada.
Muito mais amor irá resplandecer da Lua.

www.guarulhoshoje.com.br
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Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - PROGUARU
Empresa de Economia Mista - CNPJ nº 51.370.575/0001-37

Uma nova Proguaru: A Proguaru (Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A.)
completa, em 2018, 39 anos. A empresa que hoje é a principal indutora do município na
prestação de serviços de pavimentação, construção, manutenção de próprios públicos e
zeladoria, e vinha perdendo o seu protagonismo nos últimos anos. Em 2017, quando
chegamos à empresa após convite do prefeito Guti, pudemos ver de perto que a missão de
tirar a Proguaru do papel coadjuvante seria difícil, mas não impossível, e aos poucos
começamos a colher resultados importantes que vem nos devolvendo a posição de relevância
na cidade. Os números comprovam isto. Em 2017 diminuímos as despesas administrativas em
36,65%. Para se ter uma ideia, em 2016 elas foram de aproximadamente R$ 69,5 milhões, ante
quase R$ 44 milhões em 2017, resultando em R$ 25,5 milhões a menos em gastos. A
conquista é importante haja vista que tivemos uma receita operacional bruta 2,92% menor no
ano passado. O compromisso com a saúde da empresa foi tão importante que conquistamos

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Obras e serviços a faturar
Estoques
Outros créditos
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Terrenos
Contas a receber
Imobilizado
Intangível

Total do ativo

www.proguaru.com.br

RELATÓRIO ADMINISTRAÇÃO - 2017
certidões negativas de débitos das três esferas: União, Estado e Município. O feito possibilitou
que voltássemos a ser contratados legalmente por órgãos públicos. Outro motivo de
comemoração é a prestação de serviços que a Proguaru mantém com a cidade. Mesmo com
a crise financeira pela qual o país passou em 2017, pisamos firme no acelerador e nossas
equipes trabalharam muito na execução de ações como: zeladoria, tapa-buracos,
pavimentação, execução de drenagens; construção, manutenção e reforma de próprios
públicos, entre outros. Podemos destacar alguns de nossos feitos como o Circuito Adaptado no
Bosque Maia; o projeto do Cimento Verde na Rua Miguel Biondi, no Torres Tibagy; o
recapeamento da avenida Venturosa, em Cumbica; pavimentação da rua Antonina, no Cidade
Soberana; a construção de muro de arrimo e pavimentação da avenida João Collado; e o
contrato de reforma da nova sede própria da Câmara Municipal de Guarulhos, entre outros. É
preciso destacar também o papel importante de nossa Usina Recicladora. O material

BALANÇOS PATRIMONIAIS - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
Nota
Nota
explicativa
2017
2016 Passivo e Patrimônio Líquido
explicativa
Circulante
4
3.587
836
Fornecedores
10
5
23.258
31.953
Obrigações sociais e trabalhistas
11
1.185
5.206
Obrigações tributárias
12
890
855
Depósitos e cauções
6
14.940
10.242
Provisões para férias
43.860
49.092
Outras obrigações
7
5.1
8
9

46
18.119
35.460
1.623
55.248

99.108

46
20.182
36.078
1.629
57.935

107.027

Não Circulante
Obrigações sociais e trabalhistas
Obrigações tributárias
Provisão para contingências
Receitas diferidas
Patrimônio Líquido
Capital social
Reserva de reavaliação
Prejuízos acumulados
Total do passivo e patrimônio líquido

11
12
13
14

2017

2016

18.368
28.698
38.293
39
11.370
63
96.831

15.763
60.664
5.372
39
10.695
24
92.557

133.506
2.150
35.094
11.708
182.458

68.253
24.322
45.863
14.384
152.822

15.1
43.300
43.300
15.2
11
15.3 (223.481) (181.663)
(180.181) (138.352)
99.108 107.027

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
Capital
Aumento de
Reservas de
Reservas de
Lucros ou (Prejuízos)
Social
Capital
Capital
Reavaliação
Acumulados
Em 31 de dezembro de 2015
43.300
49
(117.917)
Aumento de Capital
Doações e Subvenções
Realização da reserva de reavaliação
(57)
57
Impostos de renda e contribuição social sobre a reavaliação
19
Ajuste de Exercícios Anteriores
Absorção de prejuízos
Prejuizo do exercício
(63.803)
Em 31 de dezembro de 2016
43.300
11
(181.663)
Aumento de Capital
Doações e Subvenções
Realização da reserva de reavaliação
(17)
17
Impostos de renda e contribuição social sobre a reavaliação
6
Ajuste de Exercícios Anteriores
Absorção de prejuízos
Prejuizo do exercício
(41.835)
Em 31 de dezembro de 2017
43.300
(223.481)
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
BALANÇO SOCIAL - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Indicadores Funcionais e Laboriais - Indicadores do corpo funcional
2017
2016
Número de empregados - Final do Exercício
4.065
4.234
Admissões no exercício
210
34
Demissões no Exercício
379
130
Empregados portadores de deficiência física
89
86
Empregados por faixa etária:
De 18 a 35 anos
358
338
De 36 a 60 anos
3.017
3.196
Acima de 60 anos
690
700
Efetivo por sexo:
Homens
1.899
2.228
Mulheres
2.166
2.006
% Cargos de Chefia ocupados por mulheres
25%
26%
% Cargos de Chefia ocupados por homens
75%
74%
Empregados por nível de escolaridade:
Analfabeto
59
62
Fundamental
1.764
2.053
Médio
1.954
1.929
Técnico
10
8
Superior
278
182
Estagiários
2
3
Nº de processos trabalhistas movidos contra a entidade
249
152
Nº de processos trabalhistas julgados procedentes
1
Nº de processos trabalhistas julgados improcedentes
118
59
Nº de processos trabalhistas julgados procedentes em parte
123
76
Nº de processos trabalhistas extintos
7
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASDOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores expressos em milhares de reais)
1 - Contexto Operacional: A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - PROGUARU é
uma Sociedade de economia mista de direito privado, constituída nos termos das Leis
Municipais nº 2.305 de 22 de maio de 1979, alterada pela Lei 2.315 de 10 de julho de 1979, Lei
7.101 de 20 de dezembro de 2012 e Lei 7.220 de 16 de dezembro de 2013 e que se regerá pelo
disposto nestes diplomas legais, bem como pela legislação aplicável às Sociedades Anônimas.
O prazo da sociedade é por tempo indeterminado. A sociedade tem por objeto o exercício das
atividades públicas tais como: I - Execução dos serviços de varrição, coleta e remoção de lixo,
pintura de guias, desobstrução de travessias, limpeza de bueiros, coleta de entulho, remoção de
pequenos animais mortos, limpeza de córregos, roçagem, capina, conservação de ruas
pavimentadas e ruas de terra, conservação de boca de lobo, poços de visitas, muros de arrimo,
sarjetas, guias, sarjetões e lavagem de ruas. II - Fabricação de blocos e pré-moldados,
usinagem e fabricação de concreto betuminoso usinado a quente, asfalto pré-misturado a frio,
reciclagem de resíduos sólidos, execução de obras de drenagem, pavimentação, construção de
guias, sarjetas e sarjetões, obras de contenção de encostas, obras de desassoreamento de
córregos, dragagem de córregos, iluminação pública, travessias, construções de galerias,
muros de arrimo, canalizações, pontes, muros, calçadas e serviços correlatos. III - Promoção de
estudos e elaboração de projetos relacionados com as atividades culturais, esportivas e sociais;
projetos de arquitetura, urbanismo e engenharia em geral, tais como geométricos, projetos de
pavimentação, projetos de micro e macro drenagem. IV - Planejamento, promoção e adoção de
medidas tendentes ao incentivo de atividades industriais e comerciais para a consecução do
objetivo social, tais como: elaboração e execução de planos e desenvolvimento, de habitação,
de urbanização, de fiscalização de controle, de fomento, de ajuda e outros de interesse social,
por conta de entidades públicas e privadas. V - Execução de serviços gráficos, de informática,
projeto, construção, ampliação, reforma, limpeza, monitoramento e manutenção de próprios,
controle de acesso, regulamentação para estacionamento por tempo determinado, implantação
e manutenção da sinalização de trânsito e de obras, administração de velórios, mercados,

Total
(74.568)
19
(63.803)
(138.352)
6
(41.835)
(180.181)

BALANÇO SOCIAL - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores expressos em milhares de reais)
Indicadores Laboriais
Encargos sociais
Alimentação
Segurança e Medicina do Trabalho
Saúde
Transporte
Cesta Básica
Capacitação e Desenvolvimento Profissional
Remuneração bruta segregada por:
Empregados
Administradores
Autônomos
Relação da remuneração na empresa:
menor (em R$)
maior (em R$)
Valor total de indenizações e multas pagas
por determinação judicial
Outras informações
1. Indicadores Sociais Internos
Concessão de Adiantamento Saúde
a funcionários afastados
2. Indicadores Sociais Externos
Programa voluntariado Empresarial (PVE)
- agasalhos (peças)
3. Indicadores Ambientais
Remoção de entulho (m3)
Reciclagem de resíduos da construção civil (m3)
Urbanização de Vielas (m3)
Utilização de agregados reciclados em conservação
de vias e obras de edificação (m3)
Produção (unidades) e utilização de Pré-moldados
de concreto com material reciclado e utilizado
em diversas obras no município de Guarulhos (Lajotas)
4. Coleta e destinação de resíduos descartáveis
Materiais de papel e plástico (toneladas)

2017
36.042
21.571
58
3
3.202
3.985
43

2016
32.078
21.663
49
4
3.436
3.466
6

87.110
693
31

81.658
694
40

1.075,84
14.840,86

1.011,50
14.346,16

3.439

2.548

49

93

1.167

1.584

62.587
33.603
47

29.914
31.438
-

6.159

21.414

3.400

-

3
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estádios, execução de serviços de emplacamento de logradouros públicos, exploração de
publicidade em próprios públicos e particulares. VI - Construção, manutenção e reforma de
habitações de interesse social; recuperação de loteamentos e conjuntos residenciais irregulares
ou em deterioração urbana. VII - Comercialização de agregados reciclados e seus derivados.
VIII - Realização de concursos públicos e ações de capacitação. IX - Prestação de serviços a
outros órgãos e entidades privadas. Plano de Recuperação Econômico e Financeiro: A
elaboração e execução do plano de recuperação econômico financeiro tem como finalidade
primordial a continuidade da sociedade em razão do alto nível de endividamento e patrimônio
líquido negativo. O plano tem vigência contínua com ações a curto, médio e longo prazo, dentro
das disponibilidades e exequibilidades possíveis. I - Vigência contínua: Realizar periodicamente
o Planejamento Estratégico Situacional em todas as gerências, possibilitando a racionalização
no emprego dos recursos, execução do orçamento empresarial permitindo a melhora no nível
de estimativa e, racionalização e alocação dos recursos nas ações definidas pela diretoria. II Ações a curto e médio prazos: Redução da folha de pagamento e consequentemente a
diminuição dos custos e despesas; revisão dos processos e fluxos de trabalho nas gerências,
otimizando assim os procedimentos e harmonizando as relações interdepartamentais;

produzido no local foi utilizado em diversas obras da empresa, o que possibilitou uma
importante economia. Na gestão da empresa implementamos novas políticas para deixá-la
mais competitiva. Estamos nos adequando à Lei 13.303 de 2016 por meio de alterações em
nosso estatuto, implementação de políticas de gestão de risco e governança, código de
postura e integridade, transparência e licitações. Mas no todo, ressaltamos que, a melhora nos
indicadores, só foi possível graças ao empenho de nossos funcionários, como também da
Diretoria, Conselho Administrativo e Fiscal. O que definimos em nosso planejamento
estratégico realizado em 2017 vem sendo cumprido à risca. Claro que o planejamento de
novas ações continuarão ocorrendo, afinal, o desafio que nos foi dado continua e o trabalho na
Proguaru não para. O mais importante para nós é ajudar no desenvolvimento de Guarulhos,
atendendo a toda população no que se refere às demandas encaminhadas. Em 2018, nosso
sucesso será ainda maior!
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
Nota
explicativa
2017
2016
Receita operacional bruta
178.003 183.351
Deduções da receita
(7.961) (7.385)
Receita operacional líquida
16 170.042 175.966
Custos de serviços prestados
17 (161.025) (152.644)
Lucro operacional bruto
9.017
23.322
Receitas (Despesas) operacionais:
(50.852) (87.125)
Administrativas e gerais
18 (44.030) (69.504)
Financeiras líquidas
(19.956) (25.983)
Outras receitas (despesas)
13.134
8.362
Resultado antes do IRPJ e CSLL
(41.835) (63.803)
Provisão para IRPJ/CSLL
Prejuízo do exercício
(41.835) (63.803)
Prejuízo por ação
R$ (3,87) R$ (5,90)
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES - EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
2017
2016
Prejuízo do exercício
(41.835) (63.803)
Outros resultados abrangentes
11
57
Variação de reserva de reavaliação
11
57
Efeitos da correção de ajustes de políticas contábeis
Resultado abrangente total do exercício
(41.824) (63.746)
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
2017
2016
Receitas
191.128 191.641
Receitas operacionais
178.003 183.351
Outras receitas operacionais
12.830
8.178
Provisão para devedores duvidosos constituição/reversão
295
112
Insumos adquiridos de terceiros
71.511 104.369
Custos das obras e serviços prestados
1.906
3.092
Materiais consumos
5.430
6.450
Serviços de terceiros
30.486
20.519
Outras despesas operacionais
33.689
74.308
Valor adicionado bruto
119.617
87.272
Retenções
699
700
Depreciações/Amortizações
699
700
Valor adicionado líquido produzido pela empresa
118.918
86.572
Valor adicionado recebido em transferência
1.190
1.455
Receitas financeiras
1.190
1.455
Valor adicionado total a distribuir
120.108
88.027
Distribuição do valor adicionado
120.108
88.027
Empregados
127.163 118.832
Salários e encargos
87.110
81.658
Honorários de diretoria e conselho
693
694
Benefícios
29.378
28.976
FGTS
9.982
7.504
Impostos, taxas e contribuições
34.166
32.227
Federais
31.619
29.552
Estaduais
97
221
Municipais
2.450
2.454
Remuneração de capitais de terceiros
614
771
Aluguéis
614
771
Remuneração de capitais próprios
(41.835) (63.803)
Prejuízo do exercício
(41.835) (63.803)
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
2017
2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Recebimento proveniente das atividades operacionais
181.566 180.960
(+) Desbloqueio de penhoras e levantamento de depósitos judiciais
193
136
(+) Aplicações financeiras líquidas
2.626
(-) Pagamentos efetuados a fornecedores
(46.309) (68.237)
(-) Pagamentos efetuados a funcionários
(95.601) (72.798)
(-) Recolhimentos efetuados ao governo
(26.526) (31.780)
(-) Outros pagamentos
(13.307)
(8.356)
Caixa líquido das atividades operacionais
2.642
(75)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado
109
(1.537)
Caixa líquido das atividades de investimento
109
(1.537)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital pela PMG
Caixa líquido das atividades de financiamento
Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes
2.751
(1.612)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
836
2.448
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
3.587
836
Variação no caixa
2.751
(1.612)
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
diminuição do volume de estocagem de materiais evitando o desembolso com consequente
melhora no fluxo de caixa; iniciar obras com recursos financeiros vinculados garantindo desta
forma os recebimentos; revisão de contratos considerados inviáveis e seus respectivos
cancelamentos; regularidade fiscal (CND) nos âmbitos municipal, estadual e federal para
obtenção de novos contratos comerciais e manutenção dos atuais; desenvolvimento e
implementação de uma nova política de gestão para os recebíveis da sociedade (carteiras PCM
e Ponte Alta) facilitando a cobrança e aumentando desta forma a captação de recursos
financeiros; readequação do uso de materiais, diminuindo o custo dos contratos de limpeza e
aumentando a margem de lucro; evitar a locação de imóveis de terceiros, utilizando espaços
próprios diminuindo dessa forma os gastos com alugueis. III - Ações a Longo Prazo:
Integralização do capital social com os imóveis a serem transferidos de acordo com o previsto
no artigo 14-A da Lei municipal 7101/12, diminuindo assim nosso patrimônio líquido negativo
em R$17.907 mil; implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão empresarial
(ERP) na sociedade, visando um aumento no nível de controle, subsidiando a tomada de
decisões e a gestão da sociedade.
continua

14

www.guarulhoshoje.com.br

Quinta-feira, 19 de abril de 2018

continuação

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas emanadas da Legislação
Societária Brasileira - Lei nº 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº
11.941/09, conjugada com as NBC’s - Normas Brasileiras de Contabilidade, instituídas pelo CFC
- Conselho Federal de Contabilidade. As demonstrações financeiras da Sociedade são de
responsabilidade da Administração e são elaboradas pressupondo-se a continuidade normal das
operações, com observância das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações. A Lei nº
9.249/95, de 26 de dezembro de 1995, dentre outras determinações, eliminou a adoção de
qualquer sistema de correção monetária de Balanço para fins fiscais e societários a partir do
exercício social de 1996, desta forma, as parcelas componentes do Imobilizado e Intangível e do
Patrimônio Líquido estão atualizadas somente até 31 de dezembro de 1995, pela sistemática
oficial de correção monetária, então vigente. Os demais ativos e passivos sujeitos à indexação
foram atualizados até a data de encerramento do exercício, com base nos índices contratados. A
Lei nº 11.638/07 e a Lei nº 11.941/09, modificam a Lei nº 6.404/76 em aspectos relativos à
elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. Os ajustes relativos à adoção das
referidas legislações estão detalhadas na nota explicativa nº 3. A moeda funcional utilizada pela
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A.. - Proguaru é o Real, mesma moeda de
preparação e apresentação de suas demonstrações financeiras. Estimativas contábeis: A
preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração utilize estimativas e
adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de ativos e
passivos, assim como os valores de receitas e despesas. Os principais valores estimados
decorrem da seleção das vidas úteis do ativo imobilizado e provisão para passivos contingentes.
A liquidação das operações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes
dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo e sua determinação.
3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis Adotadas: a) Reconhecimento de receitas e
despesas: O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência. A receita
compreende os valores dos contratos e os valores recebidos da Prefeitura Municipal de
Guarulhos para custeio das atividades. b) Ativo circulante e não circulante: Demonstrados
pelos valores de custo ou de realização. Quando aplicável, foram constituídas provisões para
ajuste ao valor de realização. c) Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa são
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para
investimento ou outros fins. A Empresa considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira
de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um baixo
risco de mudança de valor. Os investimentos em aplicações financeiras são registrados ao custo
de aquisição, acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço os quais são creditados
ao resultado mensalmente e deduzido dos impostos e da provisão para desvalorização, quando
aplicável. Os valores mantidos em conta corrente e aplicações financeiras são geridos pela
Secretaria Municipal da Fazenda, órgão da administração direta da Prefeitura Municipal de
Guarulhos. d. Estoques: Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição, que não
supera o valor de mercado. e. Depósitos Especiais: Existem situações em que empresa
questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações movidas contra si. Por conta desses
questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria administração, os valores em
questão podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do
passivo. f. Imobilizado: O ativo imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição e acrescidos
de correção monetária até 31 de dezembro de 1995, tendo sido reavaliado em 2003. A
Depreciação do imobilizado computada pelo método linear, a taxas anuais estipuladas pela
legislação fiscal, sendo Imóveis de uso, 4%; Móveis e Utensílios, Ferramentas e Instalações 10%;
e Veículos, Computadores e Periféricos, 20%. O processo de convergência das normas
brasileiras de contabilidade com as normas internacionais (IFRS) ocorreu através da aplicação
inicial no ativo imobilizado e à propriedade para investimento de acordo com o CPC 01, CPC 27,
CPC 28, CPC 37, CPC 43 e Interpretação Técnica ICPC 10 no exercício financeiro encerrado em
31 de dezembro de 2017. g. Intangível: O ativo intangível está demonstrado ao custo de
aquisição e acrescidos de correção monetária até 31 de dezembro de 1995, tendo sido reavaliado
em 2003. A amortização é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração a
vida útil econômica dos bens. h. Redução ao valor recuperável: Os ativos do imobilizado e
intangível têm seu valor recuperável medido, no mínimo anualmente, para adequação, caso
hajam indicadores de perda de valor. i. Passivo circulante e não circulante: Demonstrados por
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações
monetárias incorridos até a data do balanço. j. Passivos contingentes: São constituídos
levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com
processos anteriores, a complexidade no posicionamento de tribunais, sempre que a perda for
avaliada dentro da opinião dos juristas da empresa como provável, quando poderia ocasionar
uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. k. Provisões: Provisões são
reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em
consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos
para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. A
despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de
qualquer reembolso. l. Obrigações legais: Decorrem de obrigações tributárias, e têm os seus
montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis. m. Demonstração dos
fluxos de caixa (DFC): Demonstração dos fluxos de caixa elaborada pelo método direto,
partindo das informações contábeis e considerando as principais operações com influência nas
disponibilidades. n. Demonstração do valor adicionado (DVA): A DVA foi preparada com base
em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de preparação das
demonstrações financeiras e seguindo as disposições contidas no NBC TG 09 - Demonstração
do Valor Adicionado. Em sua primeira parte apresenta a riqueza criada pela Empresa,
representada pelas receitas (receita bruta das vendas, incluindo os tributos incidentes sobre a
mesma, outras receitas e os efeitos da provisão para créditos de liquidação duvidosa), pelos
insumos adquiridos de terceiros (custo das vendas e aquisições de materiais, energia e serviços
de terceiros, incluindo os tributos incluídos no momento da aquisição, os efeitos das perdas e
recuperação de valores ativos, e a depreciação e amortização) e o valor adicionado recebido de
terceiros (receitas financeiras e outras receitas). A segunda parte da DVA apresenta a distribuição
da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de terceiros
e remuneração de capitais próprios. o. Receitas Diferidas: As receitas são reconhecidas
mensalmente de acordo com os recebimentos e os custos a ela inerentes são apropriados
proporcionalmente à medida em que ocorrerem as realizações. Considerações Gerais:
Obedecendo ao conceito de transparências das demonstrações financeiras, destacamos alguns
grupos de contas para demonstração dos saldos em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro
de 2016, conforme a seguir:
4 - Caixa e Equivalente de Caixa
Descrição
2017
2016
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
836
2.448
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
3.587
836
5 - Contas a Receber
Descrição
2017
2016
Prefeitura Municipal de Guarulhos
16.618
25.761
Outros
7.165
6.736
Subtotal
23.783
32.497
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(525)
(544)
Total
23.258
31.953
Os créditos considerados de liquidação duvidosa referem-se a saldos remanescentes oriundos
da execução de obras e serviços a munícipes inadimplentes.
5.1. Contas a receber não circulante
Descrição
2017
2016
Loteamento Ponte Alta
14.249
15.826
Plano Comunitário de Melhoramentos (PCM)
1.268
1.835
Outros
2.602
2.521
Subtotal
18.119
20.182
6 - OUTROS CRÉDITOS
2017
2016
Impostos a compensar e recuperar
766
737
Adiantamentos diversos
460
597
Penhoras Judiciais e cauções,
13.697
8.891
Seguros em geral
16
16
Bens Diversos
1
1
Total
14.940
10.242
7 - Terrenos: A Lei Municipal nº 5.701 de 23 de julho de 2001, dispôs sobre a desafetação de área
municipal e autorização para a formalização de dação em pagamento com encargos a favor
desta Sociedade, face de a Municipalidade ser sua devedora. A Lei cria a obrigatoriedade da
PROGUARU de proceder a regularização do loteamento, de fato existente naquela gleba, e
também proceder à venda dos lotes respectivos aos ocupantes que se encontravam cadastrados
em 21 de março de 2001. A Lei de Zoneamento Municipal nº 6253 de 24/05/07, grafou a área
como Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, possibilitando sua regularização. Após a
regularização pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, o desmembramento foi encaminhado ao
2º Cartório de Registro de Imóveis para registro, dando início ao plano de comercialização em
substituição aos Contratos de Comodatos existentes. Em setembro/2011 iniciou-se a
comercialização dos 1.671 lotes situados no bairro denominado Jardim Ponte Alta, GuarulhosSP. Até dezembro de 2017 foram vendidos 1657 lotes, restando assim um saldo remanescente de
14 lotes a serem comercializados, ou seja, foram regularizados 99% do loteamento evidenciando
dessa forma o êxito do projeto. Ao longo desse período, foram e estão sendo executadas obras de
infraestrutura como galerias para drenagem, guias, passeio, sarjetas e pavimentação conforme
previsto no projeto original. Está prevista ainda, para 2018, a continuação das obras para

constituição de provisão para eventuais perdas. As provisões constituídas para as classificadas
como prováveis de perdas, estão classificadas no passivo não circulante e são revisadas
periodicamente com base na evolução dos processos. A Sociedade efetuou depósitos recursais,
decorrente principalmente de ações judiciais trabalhistas, no valor de R$ 2.470 mil e que
deverão ser realizados em período superior a 365 dias. Foram objeto de penhora R$ 13.697 mil,
através das contas bancárias, e que estão classificados no ativo circulante. 13.2 - Contingências
fiscais e tributárias - Pis e Cofins: Após tramitação junto ao CARF - Conselho Adm. de
Recursos Fiscais dos processos referentes à cobrança de Pis e Cofins sobre repasses de
recursos oriundos da Prefeitura Municipal de Guarulhos para financiamento do FPG - Fundo
para o Progresso de Guarulhos e do indeferimento de nosso pedido de impugnação dos débitos
tributários em questão, a PROGUARU ingressou com uma nova representação junto ao Poder
Judiciário visando sua contestação. Ante o exposto porém, com base em parecer da Assessoria
Jurídica e em observância à NBC TG 25, estamos divulgando em nota como passivo
contingente, os valores correspondentes aos débitos inscritos na PGFN Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional sob os nº 806 14118506-66, 806 16010861-69, 807 14028650-92 e 807
16004402-09, que atingem o montante de R$ 107.016 mil (vide nota 21).
14 - Receitas Diferidas
2017
2016
Loteamento Ponte Alta
18.752
20.544
(-) Custo do terreno
7.044
6.160
11.708
14.384
As receitas diferidas são provenientes da comercialização do loteamento de um terreno
desmembrado no Jardim Ponte Alta iniciado em 2011, cujo prazo médio de realização gira em
torno de 10 anos.
15 - Patrimônio Líquido: 15.1. Capital social: O Capital Autorizado é de R$ 70.000 mil e o
Capital Integralizado é de R$ 43.300 mil, tendo como acionista majoritária a Prefeitura Municipal
de Guarulhos que é detentora de 99,84% das 10.825.000 ações ordinárias nominativas
endossáveis, com valor nominal de R$ 4,00 (quatro reais) cada ação. Conforme artigo 12º da
Lei 6.404/76 e Lei Municipal nº 7.011 de 02/04/2012, foi efetuado o desdobramento e
grupamento das ações na proporção de 100 para 1, convertendo-se 289.436.018 ações para a
quantidade final de 3.000.000 ações. Em 2018, conforme previsto no artigo 14-A da Lei
Municipal nº 7101/12, poderão ser integralizados ao Capital Social mais R$17.907 mil,
decorrente da transferência de imóveis utilizados atualmente pela Proguaru como Centros
Operacionais. 15.2. Reserva de reavaliação: De acordo com o disposto na Lei nº 11.638/07,
artigo 6º, os saldos existentes em 31/12/2007, foram totalmente realizados no exercício de
2017. 15.3. Prejuízos Acumulados: Visando a continuidade do plano de reequilíbrio econômico
financeiro da Proguaru, face ao Patrimônio Líquido negativo acumulado em R$180.181 mil e
Prejuízos Acumulados em R$223.481 mil, a atual Diretoria conseguiu em 2017, com a aplicação
das medidas previstas no plano de recuperação reduzir o prejuízo em 34,43% comparado ao
exercício de 2016.
2017
2016
Prejuízo do Exercício
(41.835)
(63.803)
16 - Receita Operacional Líquida
Receita Operacional
2017
2016
Varrição e Limpeza Urbana
56.234
60.237
Pavimentação e Construção de Vias Públicas
41.198
47.611
Melhorias e Manutenção em Sistema de Drenagens
7.060
5.594
Construções e Manutenção em Próprios Municipais
4.206
5.072
Controles de Acesso
27.542
26.743
Limpeza de Próprios Municipais
28.130
29.476
Taxa de Administração - FPG
10.815
5.661
Loteamento Ponte Alta
2.775
2.914
Outras Receitas
43
43
178.003
183.351
Deduções à Receita Operacional
Contribuição para financiamento Seguros Social
4.568
4.097
Imposto Sobre Serviços
2.402
2.407
Programa de Integração Social
991
881
7.961
7.385
Receita Operacional Líquida
170.042
175.966
17 - Custo de Serviços Prestados: Os valores apropriados à título de custos no período, estão
discriminados conforme as seguintes rubricas:
2017
2016
Pessoal
123.915
122.290
Materiais
5.642
6.555
Serviços de terceiros
28.541
19.501
Manutenção
632
842
Outros
2.295
3.456
161.025
152.644
18 - Despesas Administrativas e Gerais: Os valores apropriados à titulo de despesas
administrativas e gerais, no período, estão discriminados conforme as seguintes rubricas:
2017
2016
Pessoal
29.308
21.117
Indenizações
3.580
2.663
Serviços de terceiros
1.945
1.018
Outros
7.393
2.361
Contingências
1.804
42.345
44.030
69.504
19 - Prejuízos a Compensar: A Sociedade possui prejuízos fiscais a compensar do Imposto de
Renda e base de cálculo negativa da Contribuição Social:
2017
2016
Imposto de Renda
138.919
100.289
Contribuição Social
138.892
100.261
20 - Impostos e Contribuições: As declarações de imposto de renda relativas aos cinco
últimos exercícios estão sujeitas a eventual revisão e aceitação final pelas autoridades fiscais.
Outros impostos, contribuições e encargos, inclusive trabalhistas e previdenciários,
permanecem em aberto para revisão por períodos variáveis de tempo.
21 - Fundo Para o Progresso de Guarulhos: A Administração considera que os recursos
recebidos do “Fundo para o Progresso de Guarulhos” para o desenvolvimento das atividades da
Sociedade, são caracterizados como Repasses ou Subvenção Econômica, de acordo com a Lei
Federal nº 4.320/64 - de Normas Gerais de Direito Financeiro e Lei Municipal nº 2.305/79 que
criou o Fundo e autorizou a constituição da Sociedade. Com fundamento na Medida Provisória
nº 2.158-35/01, artigo 14, inciso I que dispõe: “Artigo 14. Em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1º de fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas: I - dos
recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelas empresas públicas e sociedades de
economia mista; § 1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas
nos incisos I a IX do caput.” e Instrução Normativa SRF247/2002, artigo 46, inciso I: “Artigo
46. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas: I - dos recursos recebidos a título
de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, pelas empresas públicas e sociedades de economia mista;” Foi emitido
parecer pela Assessoria Jurídica da Proguaru e adotada pela Diretoria, decisão confirmada em
reunião conjunta dos Conselhos de Administração e Fiscal, que não deve haver incidência do
PIS e COFINS sobre os recursos provenientes do “Fundo para o Progresso de Guarulhos”. A
partir do exercício de 2005, toda movimentação dos recursos do FPG - Fundo para Progresso
de Guarulhos, estão demonstrados na contabilidade da Progresso e Desenvolvimento de
Guarulhos S.A., na forma de contas de compensação. O Processo Administrativo na RFB sob
nº 16095.720.015/2014-20, atinente à questão que estava sendo discutido no âmbito do CARF
- Conselho Administrativo de Recursos Fiscais foi indeferido em última instância, tornando-se
assim débito inscritos na Dívida Ativa da União e objeto de recurso junto ao Poder Judiciário
(vide nota 13.2). Demonstrativo de Origens e Aplicações de Recursos do FPG - Fundo para
o Progresso de Guarulhos - Exercício de 2017
Descrição
Origens Aplicações
Empenhos - Dotação Orçamentária da PMG
131.089
Suplementação/Anulação Orçamentária - PMG (Líquido)
(12.120)
Saldo Bancário
Outros Empenhos
835
Obras de prevenção de enchentes e obras complementares
2.274
Provisões Reversão de
Execução de infraestrutura e obras complementares
5.826
Movimentação
Saldo 2016 do Exercício
Provisões Saldo 2017 Subtotal aplicações em investimentos
118.969
8.935
Contingências Trabalhistas
45.272
12.574
32.698 Manutenção de obras e prevenção de enchentes
5.492
Contingências Cíveis
591
1.805
2.396 Manutenção e conservação de unidades municipais
4.147
Total
45.863
1.805
12.574
35.094 Manutenção e conservação de vias e serviços Complementares
39.373
13.1 - Contingências trabalhistas e cíveis: Na avaliação dos assessores jurídicos, o resultado Varrição e limpeza urbana
61.022
dessas ações e processos são classificados como prováveis, possíveis e remotas de perda. No Subtotal aplicações em manutenções
110.034
caso de remotas de perda, a administração da Sociedade entende não ser necessária à Total Geral
118.969
118.969

execução do projeto de urbanismo e arborização de diversas áreas, assim como o
prosseguimento das obras de infraestrutura que estão em andamento.
8 - Imobilizado
Taxas Anuais
de Depreciação
2017
2016
Imóvel (terreno)
0%
31.962
31.300
Móveis e utensílios
10%
1.401
1.457
Máquinas e equipamentos
10%
8.381
8.739
Computadores e periféricos
20%
846
825
Veículos
20%
6.405
6.409
Outros
197
860
Depreciação Acumulada
(13.732)
(13.512)
Total
35.460
36.078
Movimentação
Saldo 2016 Adições Baixas Saldo 2017
Imóveis
31.300
662
31.962
Móveis e Utensílios
1.457
58
114
1.401
Máquinas e Equipamentos
8.739
46
404
8.381
Computadores e Periféricos
825
35
14
846
Veículos
6.409
4
6.405
Outros
860
663
197
Subtotal Imobilizado - A
49.590
801 1.199
49.192
Depreciação Acumulada Móveis Utensílios
(1.095)
106
91
(1.080)
Depreciação Acumulada
Máquinas Equipamentos
(7.590)
349
245
(7.486)
Depreciação Acumulada Computadores
(668)
13
65
(720)
Depreciação Acumulada Veículos
(3.935)
4
262
(4.193)
Depreciação Acumulada Outros
(224)
29
(253)
Subtotal Depreciação - B
(13.512)
472
692
(13.732)
Total Líquido (A - B)
36.078
1.273 1.891
35.460
Em janeiro de 2003 a PROGUARU procedeu, com base no artigo 8º da Lei nº 6.404/76 e
amparada por laudo de avaliação elaborado por empresa especializada, a uma reavaliação dos
bens do ativo imobilizado, abrangendo móveis e utensílios, máquinas e equipamentos,
ferramentas e dispositivos, instalações e veículos, registrando uma mais valia de R$ 5.657 mil.
Em dezembro de 2012, a PROGUARU procedeu a uma avaliação apenas para fins gerenciais e
extracontábeis, amparada por laudo técnico elaborado por empresa especializada, em bens do
ativo imobilizado, especificamente nas contas “veículos” e “máquinas e equipamentos”,
resultando assim, uma mais valia de R$ 3.801 mil e vida útil remanescente.
Valor Contábil Valor Justo Mais Valia
Veículos
271
1897
1626
Máquinas e Equipamentos
2794
4969
2175
3065
6866
3801
Em 2017, foram efetuados testes nos bens das mesmas rubricas e constatou-se que não
ocorreram reduções anormais do valor recuperável que necessitassem de qualquer
reconhecimento contábil.
9 - Intangível
Taxas Anuais
de Amortização
2017
2016
Software
20%
266
266
Amortização Acumulada
(255)
(249)
Software Corporativo
1.612
1.612
Total
1.623
1.629
Movimentação
Saldo 2016 Adições Saldo 2017
Software
266
266
Amortização Acumulada
Software Corporativo
(249)
(6)
(255)
Total
1.629
(6)
1.623
Em janeiro de 2003 a PROGUARU procedeu, com base no artigo 8º da Lei nº 6.404/76 e
amparada por laudo de avaliação elaborado por empresa especializada, a uma reavaliação dos
bens do ativo intangível, abrangendo os softwares e registrando uma mais valia de R$ 81 mil. Em
2008, por força da Lei nº 11.638/07 e Lei nº .11.941/09, os softwares foram reclassificados do
ativo imobilizado para o ativo intangível. Em 2015, iniciamos um projeto para implantação de um
sistema informatizado e integrado com alguns setores estratégicos, objetivando a excelência de
forma geral da informação a ser compartilhada entre os gestores. Em 2017, foram implantados os
módulos dos setores de compras e almoxarifado, estando ainda em fase pré-operacional. Estão
previstos para 2018 a continuidade da implantação de outros módulos como financeiro e
contabilidade.
10 - Fornecedores
Descrição
2017
2016
A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda.
3.311
1.096
Paupedra Pedreiras Pavimentação e Construção Ltda.
3.260
608
Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda.
1.937
677
Multi Vias Locações e Viagens Ltda.
1.313
1.019
C.V.S Comércio de Alimentos Ltda.
1.141
1.125
Norte Sul Hidrotecnologia e Comércio Ltda.
823
852
J.L.A. Construções e Comércio Ltda.
658
658
Noa Comércio de Materias Construção e Locação de Máquinas Ltda.
500
387
Papa Lix Plásticos e Descartáveis Ltda.
406
700
Demais Fornecedores
5.019
8.641
Total
18.368 15.763
11 - Obrigações Sociais e Trabalhistas
Circulante
Não circulante
2017
2016
2017
2016
Previdência Social - INSS
15.452
51.055
77.437
8.407
Fundo de Garantia - FGTS
2.105
782
PIS
440
88
COFINS
2.029
406
Parcelamento Lei nº 11.941/09
6.789
6.735
56.069
59.846
Outros
1.883
1.598
Total
28.698
60.664
133.506
68.253
Paex Parcelamento Excepcional - Parcelamento Lei nº 11941/09, artigo nº 1 , Parcelamento
Lei 12.996/14, artigo 2º - Pert - Programa Especial de Regularização Tributária, Lei
13.496/17, artigos 2º e 3º. Em novembro de 2009, a Sociedade optou por rescindir o
parcelamento excepcional e aderir ao parcelamento nos termos da Lei nº 11.941/09, que engloba
o saldo remanescente do PAEX. Em agosto de 2017, foi formalizado adesão ao PERT - Programa
Especial de Regularização Tributária, conforme parcelamento previsto nos artigos 2º e 3º da Lei
13.496/17, em até 120 meses, onde foram contemplados todos os débitos pendentes e
parcelados administrados pela RFB e PGFN, cujo vencimentos originários se deram até 30 de
abril de 2017. Os tributos parcelados atingiram o montante de R$92.922 mil. Os tributos
inadimplentes que não puderam ser inclusos no PERT foram parcelados conforme previsto no
artigo 10º da Lei 10522/02, importando no montante de R$6.126 mil. Em 03/11/2017, todas essas
ações descritas resultaram na concessão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa para os
tributos federais e previdenciários, com validade até 02/05/2018.
12 - Obrigações Tributárias
Circulante
Não circulante
2017
2016
2017
2016
Tributos Federais
1.052
609
2.150
798
Tributos Municipais
37.241
33
Parcelamento do ISS
4.730
23.524
Total
38.293
5.372
2.150
24.322
Parcelamento Municipal - Lei Municipal nº 7154/2013, artigo 2º e Refis Municipal Lei
7.592/2017, artigo 1º. Com a finalidade de obter sua regularidade fiscal junto ao município de
Guarulhos e, consequentemente, a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, a sociedade
pretende em janeiro de 2018 aderir ao Parcelamento previsto na Lei 7.592/2017, artigo 1º, de
16/11/2017, incluindo também o saldo remanescente do Parcelamento previsto na Lei
7.154/2013, artigo 2º, parcelando todo o seu passivo fiscal no âmbito municipal em 120
parcelas e beneficiando-se da redução de até 5% de juros e multa.
13 - Contingências: A Sociedade é parte em ações judiciais decorrentes do curso normal das
suas operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros
assuntos. A provisão de R$ 42.875 mil é considerada suficiente, para cobertura de eventuais
perdas, pela avaliação da Administração da Sociedade.
2017
2016
Contingências trabalhistas
32.698
45.272
Contingências cíveis
2.396
591
35.094
45.863
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Demonstrativo de Origens e Aplicações de Recursos do FPG - Fundo para o Progresso Das atividades operacionais
2017
de Guarulhos - Exercício de 2016
Resultado do exercício
(41.835)
Descrição
Origens Aplicações
Ajustes do resultado
Empenhos - Dotação Orçamentária da PMG
138.355
(+) Depreciações e amortizações
699
Suplementação/Anulação Orçamentária - PMG
(19.466)
(+) Variação do ativo imobilizado
(624)
Saldo Bancário
(+) Outros ajustes
413
Outros Empenhos
1.140
(+) Perda/Ganho na alienação de imobilizado
34
Obras de prevenção de enchentes e obras complementares
316
Prejuízo líquido ajustado
(41.313)
Execução de infraestrutura e obras complementares
1.110
Subtotal aplicações em investimentos
118.889
2.566
Variações do ativo
Manutenção de obras e prevenção de enchentes
5.492
(-) Variação em contas a receber
8.695
Manutenção e conservação de unidades municipais
579
(-) Variação em obras e serviços a faturar
4.021
Manutenção e conservação de vias e serviços Complementares
47.861
(-) Variação nos estoques
(35)
Varrição e limpeza urbana
62.391
(-) Variação em outros créditos
(4.699)
Subtotal aplicações em manutenções
116.323
(-) Variação em contas a receber (longo prazo)
2.063
Total geral
118.889
118.889
Total das variações do ativo
10.045
22 - Cobertura De Seguros: A Sociedade mantém cobertura de seguros para sinistro com
Variações do passivo
terceiros, e em alguns casos o do tipo compreensivo (total) para os bens do ativo imobilizado,
(+) Variação em fornecedores
2.605
principalmente para os veículos e prédio da sede.
(+) Variação em obrigações sociais
33.287
2017
2016
(+) Variação em obrigações tributárias
10.749
Bem
Tipo
Cobertura Cobertura
Veículos
Terceiros
18.280
16.580
(+) Variação em outras obrigações
39
Prédios
(+) Variação na provisão para férias
675
Sede e Regionais
Compreensivo Empresarial
8.665
11.255
(+) Variação na provisão para contingências
(10.769)
23 - Conciliação Entre o Lucro Líquido e o Fluxo de Caixa Líquido das Atividades
(+) Variação em receitas diferidas
(2.676)
Operacionais: Em atendimento à NBC TG 03 (R2), apresentamos a conciliação entre o lucro
Total das variações do passivo
33.910
líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais por conta da utilização do método
Caixa líquido das atividades operacionais
2.642
direto na apuração do fluxo líquido das atividades operacionais.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Francisco José Carone Garcia
Jurandir Pereira
Styvenson Noboru Koga
Carlos Eduardo Soler
Airton Trevisan
Silvana Souza Paula
CONSELHO FISCAL
João Carlos Pannocchia

Loredana Emília Piovesan Glasser

Mario Sasaki

CONTADOR

AUDITORIA INDEPENDENTE

RAFAEL TATSUI INAZAWA
CRC 1 SP 163.996/O-2

RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES
CRC - BA nº 0636 Reg. CVM nº 6.700 de 16/01/1997

2016
(63.803)
700
(992)
29
(64.066)
1.281
529
3
1.042
1.986
4.841
(7.128)
34.779
(1.161)
(3.483)
(1.057)
38.021
(821)
59.150
(75)

24 - Outras Divulgações: 24.1 - Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros da
empresa, constantes nas contas do ativo e do passivo encontram-se atualizados na forma
reconhecida até 31 de dezembro de 2017 e estão representados substancialmente por: (a)
Disponibilidades, (b) Depósitos Especiais, (c) Valores a Receber em curto e longo prazo, (d)
Bens Imóveis disponíveis para venda, (e) Valores a receber da Prefeitura Municipal de Guarulhos,
(f) Obrigações sociais e trabalhistas (g) Contingências passivas, (h) Outros Valores Exigíveis a
Curto e Longo Prazos. 24.2 - Eventos Subsequentes: Os registros contábeis e as operações da
empresa estão sujeitos aos exames das autoridades fiscais e a eventuais notificações para
recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições, durante os prazos prescricionais
variáveis, consoante à legislação específica aplicável a cada espécie de tributo.
Guarulhos, 31 de dezembro de 2017.
PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Os membros, infra-assinados, em cumprimento ao que estabelece o inciso V, do artigo 142 da
Lei nº 6.404, de 15-12-76, manifestam-se favoravelmente pelo encaminhamento do Balanço
Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, correspondentes ao exercício
social encerrado em 31/12/2017, à apreciação da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas a
ser realizada no dia 27/04/2018, às 11 horas, na sede social da Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - Proguaru.
Guarulhos, 02 de Abril de 2018.
Francisco José Carone Garcia - Presidente
Carlos Eduardo Soler; Jurandir Pereira; Airton Trevisan
Styvenson Noboru Koga; Silvana de Souza Paula
PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros efetivos do Conselho Fiscal da PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE
Guarulhos S.A. - PROGUARU, no desempenho de suas funções legais, em reunião realizada
nesta data, apreciam o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e as notas
Explicativas relativas ao exercício encerrado em 31/12/2017. Considerando o parecer da
Auditoria Independente que aprovou as contas do exercício, o Conselho Fiscal também
considera a regularidade das contas apresentadas em consonância com o disposto no artigo
163 da Lei nº 6.404/76, recomendando à Assembleia Geral Ordinária a sua aprovação, vez que
as referidas Demonstrações Contábeis refletem a atual situação financeira da empresa.
Guarulhos, 02 de Abril de 2018.
João Carlos Pannocchia; Mario Sasaki; Loredana Emília Piovesan Glasser
DIRETORIA
Joel Rodrigues dos Santos - Diretor Técnico
André Corazza - Diretor Administrativo Financeiro
Leonardo Matheus Paes Lago - Diretor Presidente

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31/12/2017
Patrimônio Líquido negativo acumulado em R$ 180.181 mil, a atual Diretoria conseguiu em operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
Aos
2017, com a aplicação das medidas previstas no plano de recuperação reduzir o prejuízo em operações. Os responsáveis pela governança da empresa são aqueles com responsabilidade
Administradores e acionistas da
34,43% comparado ao exercício de 2016, conforme Nota Explicativa n° 15.3. O Plano de pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - Proguaru
Recuperação Econômico e Financeiro está apresentado na Nota Explicativa n° 01. Nossa do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são de obter
Guarulhos-São Paulo
Opinião com ressalvas: Examinamos as demonstrações financeiras da Progresso e opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Outras informações que segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante,
Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - Proguaru, que compreendem o balanço patrimonial, acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração da independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
em 31 de dezembro de 2017, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado empresa é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que
abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, do valor adicionado e do Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Balanço a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
balanço social para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas Social e não expressamos ou expressaremos nenhuma forma de conclusão de auditoria sobre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes
explicativas incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, exceto esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se essas outras possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas, quando lidas em conjunto com as informações estão, de forma relevante, inconsistentes com as demonstrações financeiras ou tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada
notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em todos os aspectos com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos
S.A. - Proguaru, em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus relatório da administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis em este respeito. Conforme descrito na seção “base para opinião com ressalva”, não foi possível se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
consonância com a Lei 11.638/07 e alterações posteriores adotadas no Brasil e as normas obter evidência de auditoria apropriada e suficiente quanto aos controles do ativo imobilizado resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards em 31.12.2017. Desta forma, não foi possível concluir se as outras informações apresentam fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
Board (IASB). Base para opinião com ressalvas sobre as demonstrações financeiras: distorções relevantes, ou não com relação a esses assuntos. Principais assuntos de é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
Ativo Imobilizado: O controle do imobilizado não corresponde a real posição dos bens em auditoria: Não existem outros principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório. internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos
termos de localização física e quantidade, apresentando deficiências no sistema de controles Outros assuntos de auditoria: 1. Demonstração do Valor Adicionado - DVA: A demonstração entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
internos, conforme determina a NBC TG 27 (R3), como também, não realizou o adequado do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo de 2017, elaborada sob a responsabilidade procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias e com objetivo de expressarmos
estudo da recuperabilidade dos bens por falta de critério na seleção das amostras da administração da PROGUARU, e apresentada como informação suplementar para fins de opinião sobre a eficácia dos controles internos da empresa. Avaliamos a adequação das
representativas dos saldos existentes e na comparabilidade estatística com o mercado, bem IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
como na determinação da vida útil remanescente aos bens, de acordo com a NBC TG 01 (R3). demonstrações financeiras da PROGUARU. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se divulgações feitas pela administração da empresa. • Concluímos sobre a adequação do uso,
A atualização, a adequação ao quantitavo físico existente e a falta de avaliação da essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis,
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
recuperabilidade e revisão da vida útil dos bens poderão gerar ajustes nas demonstrações conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos no
financeiras. Consequentemente, não foi possível concluirmos sobre os saldos apresentados no Pronunciamento Técnico 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, exceto de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
grupo das contas que compõem o Ativo Imobilizado, no montante líquido de R$ 35.460 mil, pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos na seção intitulada “Base para opinião com possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
conforme Nota Explicativa n° 08. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas ressalvas”, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e está relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela consistente em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Progresso e conjunto. 2. Ajustes retrospectivos: Como parte de nossos exames das demonstrações fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - Proguaru, de acordo com os princípios éticos financeiras do exercício de 2017, examinamos também os ajustes descritos na Demonstração eventos ou condições futuras podem levar a empresa a não mais se manterem em continuidade
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais do Resultado Abrangente, que foram efetuados para alterar as demonstrações financeiras do operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais exercício de 2017. Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e foram corretamente financeiras, inclusive as divulgações e se representam as correspondentes transações e os
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de efetuados. 3. Auditoria do período anterior: As demonstrações financeiras da PROGUARU, eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalvas sobre para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, foram examinadas por outros auditores, com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
as demonstrações financeiras. Incerteza relevante relacionada com a continuidade onde emitiram relatório datado de 01 de março de 2017 com opinião modificada sobre essas da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
operacional: As demonstrações financeiras acima referidas foram preparadas de acordo com demonstrações financeiras referente a falta de evidência de auditoria apropriada e suficiente deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a empresa com atividade normal, as quais quanto a revisão do valor residual e da vida útil dos ativos, como também do teste de Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
pressupõem a realização dos ativos, bem como a liquidação das obrigações no curso normal recuperabilidade. Responsabilidades da administração e da governança pelas exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e
dos negócios. Desta forma, a continuidade normal da empresa, dependerá da capacidade de demonstrações financeiras: A Administração da empresa é responsável pela elaboração e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar,
realização de seus ativos em valores suficientes para cobrir as obrigações circulantes e não adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas
circulantes. Os prejuízos acumulados até 31/12/2017 foi no montante de R$ 223.481 mil que contábeis aplicáveis em consonância com a Lei 11.638/07 e alterações posteriores adotadas no salvaguardas.
indicam a existência de incerteza relevante que pode suscitar dúvidas significativas quanto à Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International
Salvador, 29 de março de 2018.
capacidade de continuidade operacional da empresa. A cobertura do patrimônio líquido Accounting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como
negativo em R$ 180.181 mil dependerá da realização de ativos em valores superiores necessárias para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorções
RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES
registrados contabilmente ou redução dos valores do passivo. Conforme mencionado na Nota relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro. Na elaboração das
CRC - BA nº 0636 Reg. CVM nº 6.700 de 16/01/1997
Explicativa nº 15.1 a empresa, em 2018, conforme previsto no artigo 14-A da Lei Municipal nº demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
7101/12, deverá integralizar ao Capital Social mais R$ 17.907 mil, decorrente da transferência empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
de imóveis utilizados atualmente pela PROGUARU como Centros Operacionais. A política da sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
ALICE SENA RIBEIRO BRANDÃO - Responsável Técnica
empresa, visando a continuidade do plano de reequilíbrio econômico financeiro face ao financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a empresa ou cessar suas
Contadora CRC - BA nº 10.856 - CNAI n° 400 - CPF nº 070.627.105-04
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Classificados de linha
VEÍCULOS
MOTOS
VENDO MOTO
125 Es 2012, 11mil/km 4.900
4652-6115/995229899 whats

AUTOS
VENDO CARRO
Fiat ideia 2012/comp 75mil/km
28.500, 6452-6115/99522-9899
VENDO
Renault/sandero
35mil/km
23.500
F:4652-6115/995229899

EMPREGOS
CONTRATA
INSTALADOR DE EQUIP. DE SEG
Alarmes, CFTV, cercas e ouriços.
Maior de 18 anos, c/ exp e CNH
A/B. Enviar CV p/: cooper_seg@
hotmail.com. Titulo: CV Instalador. Av. Brigadeiro Faria Lima,
2882 Sl 6. Cocaia
VAGA DE ELETRICISTA
de caminhões com urgência.
Av.Otavio Braga de Mesquita, n
380. F: 94791-0016/ 2463-2948
ADMITE-SE RAPAZES S/ EXP. P/
AUXILIAR
portaria. Condomínios diversas
regiões, salário até R$1.600,00
+ benef. F: 3535-1383/28872488

IMÓVEIS
ALUGA-SE
CASA JARDIM PARAVENTI
2 quartos, sl, coz.americana, wc,
área de serv. R$800 c/Depósito F:3456-5355 / 99210-7310
(Whats)
CASA PROX. SHOPPING MAIA
2 quartos (1suíte), sl, coz. americana, wc, área serv. quintal, 1
vaga gar. c/ portão automático.
R$1.300 c/Depósito. F:34565355 / 99210-7310(Whats)
APTO NOVO VILA RIO
2 quartos, sl, coz. americana, wc,
área de serv.Térreo c/ 1 vaga.
IPTU e Cond. incluso. R$1.000
c/ depósito. F:3456-5355 /
99210-7310(Whats)

CASA VILA GALVAO
1 quarto, sala, coz., WC, área
de serv., 1VG. de Garagem.
R$850,00. F: 3456-5355 99210-7310(Whats)
CASA NO PICANÇO
Próx.Timóteo Penteado. Dorm,
sala, coz, wc e lavandeiria. Dir c/
prop. F:2459-2821/ 96939-6606
ALUGA-SE QUARTO
PQ CECAP Cond Rio Gd do Sul,
bl 16 C11. F: 96673-7798 whats
Guto

VENDE-SE
TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há apenas 2
km da praça 8 de dezembro. peq.
entr. e mensais de R$ 650,00 Últimas unid. não percam. F:49694226/ 4969-0884
VENDO SALÃO
c/ estrutura pronta p/Igreja ou
outra finalidade c/300mts² ,c/
mesanino de Alvenaria , 3 salas ,
4 wcs., salão p/reunião 590 mil.
Bom Clima Guarulhos. F: 971649190 (Whats)/ 95590-4030
APARTAMENTO CECAP
Cond. Bahia. 2 Dorms, sala,
coz. wc, vaga priv., 3ºandar.
R$210MIL. F: (11) 2675-0880 Sra.
Aderlene
CHÁCARA SANTA ISABEL
VENDO/ ALUGO. 9.100 m².
Ac.apto Centro. 35 km de GRU,
3 dorms. 1 suíte, c/ pisc e churrasqueira 98550-5266/2440-1539
SOBRADO COND. FECHADO
90mts², 3 dorms. 1 suíte, 1 wc,
1 lavabo., gar 2 autos., pisc.,
área lazer competa, port. 24hrs.
R$400 Mil , ac. imóvel - valor
96205-4173
APTO PRONTO GUARULHOS
03 Dorms, Lazer Comp. suite sacada, F: 96416-1918 Corretora
Ivone CRECI: 147493
CASA PONTE GRANDE
02 dorms. R$270Mil a vista. Corretora Ivone F: 96416-1918. Creci
147493

APTO ( URGENTE )
Paraventi 2 dorms, Lindo!!! Elevador Lazer c/ Quadra, garagem Só
R$ 142 Mil. Quitado ( doc ok) c/
escritura. F: 2814-9601/ 940041714 whats
JD PRES. DUTRA TERRENO
05 x 25m². otimo local, R$
115.000 escritura ok F: 969573668

SITIOS E CHÁCARAS
ATIBAIA E JACAREI
500M²
Doc.ok.
Ac.
Auto.
R$45Mil. F: (11) 95085-0505

TEMPORADA
KITÃO DO BOQUEIRÃO
Praia Grande Apto. frent. pro mar
6 pessoas F: 2461-1459/ 981711774/ 98879-5759 Rodrigo/Sonia.
APTO GUARUJA
c/ garagem 3 dorm p/ 10 pessoas.
F:2443-2538/ 96310-8031
PRAIA CARAGUÁ/M. DE SÁ.
Casa em cond fechado p/ 10 pessoas c/ 2 dorms + dependências.
F:(11)3341-3168/(11)98899-5768/
(11)3497-5199.
CHACARÁ ARUJÁ
p/ 10pess piscina, churr, lago
e tirolesa. F:4652-6151/995229899(whats).

NEGÓCIOS
OPORTUNIDADE
VENDE-SE URGENTE MERCADINHO CONT. II
Todo equipado apenas R$45 Mil.
F:96938-4809

SERVIÇOS
ESOTERISMO
DONA LIRA
Lêia com atenção nada é por
acaso joga-se cartas/búzios/tarô
leitura de aurea, benzimentos faz
e desfas qualquer tipo de trabalho. F: 2455-8226/ 96065-7899
(Whats).

RELAX
MASSAGEM TERAPÊUTICA
e Sensual F. 2422-1986/ 976224191 whats, saite www.massagistasguarulhosforman

Anuncie nos classificados
Para
anunciar nos
classificados
ligue:
2823-0828
2823-0830
2823-0836
2823-0837
Op de Monitoramento
Diurno 12X36
Empresa na Vila Galvão
em expansão, contrata
Op de Monitoramento
que tenha exp em
informática, atend
telefônico e facilidade
p/ aprender a função.
Paga-se vt, hrs extras
e seguro de Vida.
Curriculum:
rh@ddss.com.br

SEMIJÓIAS
EM CONSIGNAÇÃO
FOLHEADOS A
OURO E PRATA
SÓ PAGA O QUE VENDER.
ATÉ 50% DE COMISSÃO

AUMENTE SUA RENDA REVENDENDO
DIRETO DA FÁBRICA
ENTREGAMOS EM
DOMICÍLIO
94745-7749
PABX: 5583-2905
NÃO ENTREGUE
SUA CNH!

“Pontuação e Cassação”
cnhlivre@hotmail.com

2087-0661
97769-1093

Av. Rotary, 964
(ao lado do Internacional
Shopping)

Curso preparatório para

SUPLETIVO
ENEM, ENCCEJA E EJA

Você não tem 1º ou 2º grau?
g
mos a solução!
Nós temos

Matrícula
Grátis
Aulas 1 vez
por semana

CURSO

NACIO
NAL

Curso
Rápido

2408-4200
97560-7301
R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br
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