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Enquanto o presidente
Mauricio Macri viaja pelo
mundo reunindo-se com es-
tadistas e empresários para
dizer que a economia de seu
país decolou epor isso vale a
pena investir naArgentina, o
comportamento de seus mi-
nistros não entusiasma ne-
nhum potencial investidor.
As declarações dos funci-

onáriosde seugabineteàRe-
ceitarelativasa2017mostram
que 44% de seu patrimônio
declarado está fora do país.
São cerca de 365 milhões de
pesos, ou R$ 60milhões.
A parte dos patrimônios

que está em dinheiro foi de-
positada em dólares, longe
da inflaçãode 23%quecasti-
ga o argentinomédio.
OministrodaEnergiaeex-

CEOdapetroleiraShellnopa-
ís, Juan JoseAranguren, afir-
mou que estava esperando
“que a Argentina recupere a
confiançaemsuaeconomia”
aoser indagadosobreseus88
milhõesdepesosnoexterior,
que só declarou em 2016.
Não muito atrás na lista

dosquenãomostramcrerna

Presidente anistiará
recursos que forem
repatriados; offshore
de titular das Finanças
é alvo de inquérito

Declarações de rendamostramqueministros argentinos têmno exterior 44%de suas posses, 50%mais que em2016

GabinetedeMacri guardapatrimônio fora

recuperaçãoargentinaestáo
próprio ministro da Econo-
mia,NicolásDujovne,com85
milhõesdepesosnoexterior.
Dujovne se justificadizen-

doque“duranteokirchneris-
mo [2003-15] eu sentia que
meu patrimônio estava mais
protegidonoexterior.Minha
declaração de 2018 vai ser

bem diferente”, sinalizando
que irá repatriar o dinheiro.
Dujovne também tem três

empresas no exterior, nas
quais investe 20 milhões de
pesos, e duas propriedades
em Punta del Este, Uruguai.

Lava Jato
A lista dos milionários do

gabinete de Macri é encabe-
çadapelochefedoserviçode
inteligência—umdosmelho-
res amigos do presidente—,
GustavoArribas, com108mi-
lhões de pesos fora do país.
Arribas foiacusadoporde-

latoresdereceberdinheiroda
empreiteira brasileira Ode-
brecht com a intenção de

exercer influênciaparaquea
empresa ganhasse a conces-
sãodasobrasdesoterramen-
todo tremSarmiento, emBu-
enosAires, quandoMacri era
chefe de governo da cidade.
As declarações de renda

desteanomostramqueosmi-
nistros, a maioria vinda do
setor privado, não se intimi-
doucomofatodeestaremem
cargos públicos e terem ago-
ra a responsabilidade de dar
um exemplo e sinais de que
acreditam que o plano que
têmpara opaís vai dar certo.
Asdeclarações tambémin-

dicamqueovalor emdinhei-
ro que mantêm no exterior é
50%maior do que em 2016.
Enquanto isso, o governo

vemfazendocampanhapara
que os argentinos repatriem
seus dólares guardados no
exterior, declarados ou não,
emsuamaioriaembancosno
Uruguai ou nos EUA.
Aprática é comummesmo

entreaclassemédiaalta, cas-
tigadapelahiperinflaçãodos
anos 1980 e, depois, pela cri-
se econômica de 2001, que
desvalorizaram o peso.
Macri oaprovouumanova

legislação que anistia o di-
nheiro guardado no exterior
enãodeclaradoquevoltarao
país. Seu irmão, que é o atu-
al presidente do Grupo Ma-
cri, Gianfranco Macri, foi o
primeiro em fazê-lo.
Entre os membros do pri-

meiro escalão com bens fora
da Argentina estão ainda o

Oministro Luis Caputo depõe à comissão do Congresso sobre dinheiro em paraíso fiscal

Pablo Cuarterolo /Diario Perfil

chanceler Jorge Faurie, que
tem uma casa em Portugal e
uma conta de 4 milhões de
pesos no mesmo país, e ou-
tra na França, com 1milhão.
Já o ministro da Justiça,

Germán Garavano, declarou
ter uma conta nos EUA com
1,5 milhão de pesos.
O ideólogo da atual políti-

caeconômicaargentinaeque
incentivouaanistiaa repatri-
ações e o estímulo aos inves-
timentos empesos nopaís, o
ex-ministro estrela Alfonso
Prat-Gay, nunca trouxe de
volta os 40milhões de pesos
de uma conta nos EUA.
O membro do gabinete de

Macri que está mais encren-
cado,porém,éoministrodas
Finanças, Luis Caputo, que
nãodeclarou ter parte dopa-
trimônio investidoemempre-
sas offshore nas ilhas Cay-
man, umparaíso fiscal. O es-
cândalo abalou o governo.
Caputo começou nesta

quarta (4) a responder auma
comissão no Congresso que
decidirá seu destino, mas a
sessão foi interrompidaapós
o ministro enviar um bilhete
à deputada kirchnerista Ga-
briela Cerruti em que pedia:
“Minhas filhas têm 11 e 13
anos, por favornão sejamá”.
Cerruti respondeu aos gri-

tos e foi acompanhada por
parlamentares de seu bloco.
Todos se levantaram.
A legislaçãoargentinapre-

vêparaodelitodeCaputope-
nadeatédoisanosdecadeia.

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018

PROCESSO DE COMPRAS Nº 83/2018
Encontra-se aberto na Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS, a Licitação
na Modalidade Pregão Presencial nº 24/2018 (menor preço por lote), destinado à aquisição
de solução para modernização educacional abrangendo: fornecimento de equipamentos,
softwares e serviços de suporte técnico. O edital, anexos e demais informações e
esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço eletrônico http://licitacao.uscs.edu.br/web
ou retirar na Seção de Compras da USCS sito à Avenida Goiás nº 3.400 – Bairro Barcelona, São
Caetano do Sul – SP ao custo de R$ 5,00 (cinco reais) referente à extração de cópias. Data da
abertura: 19 de abril de 2018 às 9h, na Sala de Pregões do endereço acima.

São Caetano do Sul, 03 de abril de 2.018.
Prof. Ms Paulo Sérgio Lopes Ruiz– Pró-Reitor Administrativo e Financeiro

EDITAL PARA INTIMAÇÃO
DE MAURO MONTERASTELLI

O 10º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital, atendendo ao requerimento
de EPSILON EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., proprietário por
alienação fiduciária do imóvel da RuaMourato Coelho nº 716, apto 194, VilaMadalena
e com fulcro no § 4º do art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMA MAURO MONTERASTELLI
(CPF. 232.633.148-66), a pagar no prazo de até 15 (quinze) dias contados a
partir da data da publicação deste edital, no 10º Oficial de Registro de Imóveis, na
Rua Inácio Pereira da Rocha nº 142, 1º andar, Vila Madalena, São Paulo, com
expediente de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, cheque administrativo
nominal à credora, a importância de R$153.332,84 (cento e cinquenta e três mil,
trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), saldo apurado para
pagamento até 19 de abril de 2018, mais o valor das prestações que se vencerem
(se houver) a partir dessa data, além do reembolso à Serventia, dos emolumentos
devidos pela intimação, que deverão ser pagos em apartado, conforme previsto
no contrato respectivo, tudo nos termos e valores constantes do mencionado
requerimento e planilha de cálculo apresentada. Fica V. Senhoria advertida, de
que o não pagamento garante o direito de consolidação da propriedade plena do
imóvel em favor do credor fiduciário, nos termos do § 7º, do art. 26, da Lei 9.514/97.
E para que chegue ao seu conhecimento e não venham o intimado de futuro alegar
ignorância, expede-se o presente edital que será publicado por 3 (três) dias em
um dos jornais de maior circulação da Comarca de São Paulo. Dado e passado em
São Paulo, aos 02 de abril de 2018, FLAVIANO GALHARDO, Oficial.

ADIAMENTO 01
Concorrência nº ASL/AAP/2002/2018 -
Objeto: Prestação de Serviços permanentes
de Topografia com Levantamentos
Planialtimétricos e Cadastrais com Amarração
Geodésica ao Sistema Geodésico Brasileiro
e Diagnósticos com Pareceres Técnicos,
Judiciais e Extrajudiciais ao Patrimônio
Imobiliário da EMAE. Fica adiada “sine
die” a data da sessão pública prevista para
05/04/2018.

EMAE - Empresa Metropolitana de
Águas e Energia S.A.

CNPJ n° 02.302.101/0001-42

Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
CNPJ 62.063.177/0001-94 - NIRE 35.300.019.539 - Companhia Aberta

Ata de Reunião da Diretoria realizada em 9.3.2018
Data, Hora e Local: Aos 9 dias do mês de março 2018, às 10h, na sede social, Avenida Paulista, 2100, Cerqueira
César, São Paulo, SP. Presença: Maioria dos membros da Diretoria da Sociedade. Mesa: Silvio Aparecido de
Carvalho - Presidente; Hiromiti Mizusaki - Secretário. Ordem do Dia: Tomar conhecimento do pedido de renúncia
de membro da Diretoria da Sociedade. Deliberação: Durante a reunião, os Diretores presentes tomaram co-
nhecimento do pedido de renúncia do Sr. Sebastião Zampolo, ao cargo de Diretor Administrativo da Sociedade,
ocorrida nesta data (9.3.2018), conforme carta da mesma data, dispensada a sua transcrição, uma vez que será
levada a registro juntamente com esta Ata para todos efeitos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram
os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada. (aa)
Mesa: Silvio Aparecido de Carvalho - Presidente, Hiromiti Mizusaki - Secretário; Alberto Corsetti, Eduardo Sosa
Filho, Hiromiti Mizusaki, Rossano Maranhão Pinto e Silvio Aparecido de Carvalho - Diretores Executivos; e Paulo
Sérgio Cavalheiro - Diretor Administrativo. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro
próprio da Sociedade. aa) Silvio Aparecido de Carvalho - Presidente, Hiromiti Mizusaki - Secretário. Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP. Certifico o registro sob no 149.106/18-0,
em 28.3.2018. (a) Flávia R. Brito Gonçalves - Secretária Geral.

CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE
AMAURYDEMEDEIROS - CISAM/UPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº
0018.2018.CPL.CISAM.PE.0004.CISAM -
Objeto: Registro de preço para fornecimento
eventual de material médico hospitalar
(seringas, equipo de bomba). Abertura
da proposta: 17/04/2018 às 9h. Início da
Disputa: 17/04/2018 às 10h30 (horário de
Brasília). O edital, na íntegra, poderá ser
retirado no site: www.peintegrado.pe.gov.br,
a partir desta publicação. Recife, 04 de abril
de 2018.

Lusinete Rocha de Holanda
Pregoeira do CISAM/UPE.

AVISO DE PRORROGAÇÃO DA DATA
DE ABERTURA DA LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N.º 002/18 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018-0.012.394-5
ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO –
COHAB-SP ABAIXO DESCRITO, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES E ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL.

Descrição do Bem (Terreno)
Imóvel: Terreno com área de 5.168,54m², situado às Ruas Vilela, Mello Freire e Apucarana, na quadra L da Vila Luzitana,
no 27º Subdistrito - TATUAPÉ.
Matrícula n.º 302.420 – 9.º Cartório de Registro de Imóveis nesta Capital.
SQL: 054.006.0091-3
Zoneamento: Lei n.º 16.402/16 (Lei de Uso e Ocupação do Solo).
Encontra-se em situação regular quanto às despesas tais como, taxas condominiais, IPTU,contas de energia elétrica,etc.

Fica PRORROGADA a DATA DEABERTURA da Concorrência acima referenciada para a data de 25 DEABRIL DE 2018 – 10h30,
para dar maior divulgação ao presente certame.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 - (Em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de reais)Demonstração do superávit
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 - (Em milhares de reais)

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 - (Em milhares de reais)Ativo 2017 2016____________________________________ ______ _____________

Circulante (Reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa............................... 716 3.471
Equivalentes de caixa - restrito ............................. 11.331 3.796
Adiantamentos para projetos ................................ 845 -
Outros ativos......................................................... 245 45______ _____________

13.137 7.312______ _____________

Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais .............................................. 9 -
Imobilizado ........................................................... 2.755 2.742
Intangível .............................................................. 76 86______ _____________

2.840 2.828______ _____________

Total do ativo ........................................................ 15.977 10.140______ ___________________ _____________

Passivo e patrimônio líquido 2017 2016____________________________________ ______ _____________
Circulante (Reapresentado)
Obrigações trabalhistas e tributárias ..................... 2.590 2.203
Outros passivos .................................................... 2.130 1.791______ _____________

4.720 3.994______ _____________

Não circulante
Obrigações trabalhistas e tributárias ..................... 1.420 1.258
Provisão para contingências ................................. 65 126______ _____________

1.485 1.384______ _____________
Total do passivo .................................................... 6.205 5.378______ _____________
Patrimônio líquido
Patrimônio social................................................... 3.415 2.702
Ajustes de avaliação patrimonial........................... 1.326 1.347
Superávit acumulado ............................................ 5.031 713______ _____________
Total do patrimônio líquido .................................. 9.772 4.762______ _____________

Total do passivo e do patrimônio líquido............ 15.977 10.140______ ___________________ _____________

2017 2016______ ______
Receitas............................................................................... 7.705 5.748
Receitas com trabalhos voluntários...................................... 230 168]______ ______
Total das receitas ................................................................. 7.935 5.916______ ______
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com trabalhos voluntários.................................... (230) (168)
Despesas gerais e administrativas....................................... (7.179) (6.544)
Outras receitas, líquidas ...................................................... 865 236______ ______
Superávit (déficit) antes do resultado financeiro .............. 1.391 (560)______ ______
Receitas financeiras............................................................. 7.182 5.135
Despesas financeiras........................................................... (3.563) (3.883)______ ______
Resultado financeiro .............................................................. 3.619 1.252______ ______
Superávit do exercício ......................................................... 5.010 692______ ____________ ______
Outros resultados abrangentes .............................................. - -______ ______
Superávit abrangente do exercício..................................... 5.010 692______ ____________ ______

Patri- Ajustes de Superávit
mônio avaliação acumu-
social patrimonial lado Total_____ _________ ________ _____

Em 31 de dezembro de 2015 ........... 159 1.368 2.543 4.070
Apropriação do superávit do
exercício anterior............................ 2.543 - (2.543) -
Realização de mais-valia do
custo atribuído ............................... - (21) 21 -
Superávit do exercício...................... - - 692 692_____ _________ ________ _____
Em 31 de dezembro de 2016 ........... 2.702 1.347 713 4.762_____ _________ ________ _____
Apropriação do superávit do
exercício anterior............................ 713 - (713) -
Realização de mais-valia do
custo atribuído ............................... - (21) 21 -
Superávit do exercício...................... - - 5.010 5.010_____ _________ ________ _____
Em 31 de dezembro de 2017 ........... 3.415 1.326 5.031 9.772_____ _________ ________ __________ _________ ________ _____

2017 2016_____ _______
(Reapre-

Fluxo de caixa das atividades operacionais sentado)
Superávit do exercício ............................................................ 5.010 692
Ajustes para ajustar o superávit ao caixa líquido gerado
pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização .................................................... 78 97
Provisão (reversão) para obrigações trabalhistas e
previdênciárias...................................................................... - (306)
Provisão para contingências ................................................... 78 126_____ _______

5.166 609_____ _______
Variações nos ativos e passivos
Outros ativos........................................................................... (200) 86
Adiantamentos para projetos .................................................. (845) -
Depósitos judiciais .................................................................. (9) 7
Obrigações trabalhistas e tributárias ....................................... 549 (12)
Provisão para contingências ................................................... (139) (30)
Outros passivos ...................................................................... 339 138_____ _______
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais ........... 4.861 798
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de bens do ativo imobilizado................................... (81) (25)
Aquisição de intangíveis.......................................................... - (12)_____ _______
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos..... (81) (37)_____ _______
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aumento (redução) de equivalentes de caixa restrito ...... (7.535) 1.922_____ _______
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades
de financiamentos ................................................................ (7.535) 1.922_____ _______
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa......... (2.755) 2.683_____ _______
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício........... 3.471 788_____ _______
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício............. 716 3.471_____ ____________ _______

Diretoria

Antonio Vargas de Oliveira Figueira - Diretor Executivo
José Aquiles Baesso Grimoni - Diretor Adjunto

Davi Noboru Nakano - Diretor Financeiro

Fabio Ferrari - CT CRC1SP-273410/O-7

FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FUSP
CNPJ nº 68.314.830/0001-27
Demonstrações Contábeis

Fundação Zerbini
CNPJ: 50.644.053/0001-13

Aviso de Suspensão De Processo
A Fundação Zerbini torna público a Suspensão do processo abaixo para revisão do Descritivo Técnico
para a Unidade do Instituto do Coração – InCor-HCFMUSP, a saber: Processo: 614/18 - PP 02/2018
para Aquisição de Materiais e Serviços de Implantação e Gerenciamento da Infraestrutura de rede
computacional, onde em momento oportuno será divulgado nova data para a realização da sessão.
Este aviso poderá ser obtido na íntegra no site: www.zerbini.org.br. São Paulo, 04 de Abril de 2018.

Valmir Oliveira e Marcel Nascimento.

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 03/2018-AGR
Objeto: Prestação de serviço do brunimento
interno de tubo de morteiro médio antecarga
81mm para registro de preços. Edital a partir:
05/04/2018 das 10:00 às 12:00 horas e das
13:00 às 16:00 horas. Entrega das propostas: a
partir de 05/04/2018 às 10:00 horas. Abertura
das propostas: em 17/04/2018 às 10:00 horas.
Endereço: Rua Monsenhor Manuel Gomes
nº 563, Caju, Rio de Janeiro, RJ. Telefone:
(21) 3483-9017, 3483-9018. Cópia do edital:
no www.comprasgovernamentais.gov.br ou na
seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 050/2017-AGR
Objeto: Aquisição de insumos a serem
utilizados na manutenção de fornos, estufas
e ferramentas refratárias para registro de
preços. Edital a partir: 05/04/2018 das 10:00 às
12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas. Entrega
das propostas: a partir de 05/04/2018 às 10:00
horas. Abertura das propostas: em 17/04/2018
às 10:00 horas. Endereço: Rua Monsenhor
Manuel Gomes nº 563, Caju, Rio de Janeiro, RJ.
Telefone: (21) 3483-9017, 3483-9018. Cópia do
edital: no www.comprasgovernamentais.gov.br
ou na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DAMEDICINA–HOSPITALDE TRANSPLANTESDR. EURYCLIDES
DE JESUS ZERBINI, convida as empresas interessadas em participar

do Pregão Eletrônico nº 001/2018 (ID-617), realizado para a contratação
de empresa especializada em prestação de serviços de armazenamento
de documentos. Para informações e condições de participação favor
acessar o site http://www.publinexo.com.br/privado.

A Comissão de Política Urbana Metropolitana e Meio Ambiente convida o público interessado a participar da Audiência
Pública que esta Comissão realizará tendo como objeto o projeto abaixo relacionado:
2ª Audiência Pública
PL 805/2017 - Ver. Gilberto Natalini (PV), Ver. Reis (PT), Ver. Sâmia Bomfim (PSOL), Ver. Mario Covas Neto (S/PARTIDO),
Ver. Toninho Vespoli (PSOL), Ver. Eduardo Matarazzo Suplicy (PT), Ver. Antônio Donato (PT), Ver. Gilson Barreto (PSDB),
Ver. Caio Miranda Carneiro (PSB), Ver. Juliana Cardoso (PT) - DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO PARQUE DO BIXIGA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data: 05 de abril de 2018
Horário: 11h00
Local: Sala Sergio Vieira de Melo, 1º subsolo - Câmara Municipal de São Paulo, Viaduto Jacareí nº 100, Bela Vista.

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA,
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE

ASPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARAO DESENVOLVIMENTO DAMEDICINA/
REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TECNICA DE SAUDE VL MARIA/
VL GUILHERME, convida as empresas interessadas em participar do Pregão
Eletrônico SE nº 006/2018, realizado para a Contratação de empresa especializada

em prestação de serviços de Manutenção Preventiva, Manutenção Corretiva e Inspeção
Técnica em Processadora de Raio-X pertencente à UBS Jardim Brasil, UBS Vila Izolina
Mazzei, UBS Vila Medeiros e Pronto Socorro Municipal Vila Maria Baixa. Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.


