
A bem da verdade, TODAS as palavras deveriam ser 

usadas com cuidado!

E não sou quem o diz, mas alguns grandes pensadores e 
sábios. Para Rudyard Kipling “As palavras são a mais 

poderosa droga utilizada pela humanidade”. Um 
texto budista proclama: “Nem o veneno mortal nem a es-

pada aguçada é tão fatal como a palavra maldosa”.  Em 
carta escrita a seu amigo Voltaire, Frederico II, o Grande, rei 
da Prússia, diz: “As palavras ferem mais do que punhais e 

o modo de dizê-las, mais do que as palavras”, ao passo que 
um provérbio árabe declara: “Pode-se curar a ferida feita por 

uma espada; jamais a feita por uma palavra”. Próximo de 
transferir o poder na Espanha ao jovem príncipe Juan Carlos, 
assim lhe fala o Generalíssimo Franco: “Sê senhor de teu silêncio 
para não seres escravo de tuas palavras”. Até Madre Tereza de 
Calcutá, hoje santa, dá sua contribuição: “Todas as nossas pa-

lavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. 

As palavras que não dão luz aumentam a escuridão”. Jesus 
Cristo, porém, vai além, ao advertir: “Por tuas palavras serás 

justifi cado e por tuas palavras serás condenado”, “Eu vos 

digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem 

hão de dar conta no dia do juízo”. 
Após essas considerações fi losófi co-literárias, vamos à tal 

palavra. 
Entrevistada no programa Fantástico, do Globo, sobre a 

discutida questão da reforma do ensino, uma jovem estudante 
disse: “Eu estava numa escola pública, mas agora vou para 

uma privada”! 
É verdade que, nas aulas redação, os professores – entre os 

quais me incluo – ensinam que, para tornar o texto mais leve, 
devem-se evitar as palavras supérfl uas, facilmente entendíveis. 
Esse fenômeno tem até um nome: elipse, que a gramática defi ne 
como “eliminação de um termo facilmente subentendível”. 

Fernando Henrique Cardoso, a esse respeito, lembra a expres-
são atribuída a Carlos Drummond de Andrade: “Escrever é 

cortar palavras”. “Atribuída”, pois o próprio poeta confessava 
não ser sua. É mais provável que tenha sido do escritor inglês 
John Ruskin, e presente na historieta, que fala do feirante de 
peixe que escreveu na lousa, em sua banca: HOJE VENDO 
PEIXE FRESCO, e pediu a opinião de um amigo. De imediato, 
este observou ser desnecessária a palavra HOJE, por óbvio. A 
sugestão foi acatada, e na lousa fi cou apenas VENDO PEIXE 
FRESCO. O outro então asseverou que ninguém estava ofere-
cendo peixe grátis, logo, o verbo era dispensável. Mais uma vez 
de acordo, o feirante apagou o termo, deixando somente PEIXE 
FRESCO. Aí, a ponderação foi que, numa feira, o peixe que se 
vende não é congelado, logo, só pode ser fresco, tornando dis-
pensável o adjetivo. Em consequência, apenas a palavra PEIXE 
permaneceu na placa. E aí o amigo arrazoou, com clara lógica, 
que qualquer pessoa – mesmo cega – não teria a menor difi cul-
dade em saber que era peixe que se vendia naquela banca... O 
feirante então apagou a última palavra, retirou a lousa e, nem 
por isso, deixou de vender todo seu estoque!

No caso da entrevistada, entretanto, a supressão do vocábulo 
não cheirou bem! Sua omissão criou uma frase cacofônica (de 
mau som). Para evitar o problema, se não quisesse repetir a 
palavra “escola”, ela deveria ter substituído o termo “privada” 
por “particular”, que tem o mesmo sentido: “Eu estava numa 

escola pública, mas agora vou para uma particular”.  
A história política brasileira registra o caso de um militar – ali-

ás um extraordinário militar – Marechal do Exército Brasileiro, 
reconhecido por seus hábitos metódicos, respeito à hierarquia 
militar e ao governo constituído, que exerceu em duas ocasiões 
o cargo de ministro da Guerra. A primeira foi no governo de 
Café Filho (24/08/1954 – após o suicídio do presidente Getúlio 
Vargas, a 08/11/1961 – deposição de Café Filho). A segunda, 
no de Juscelino Kubistchek (1956 – 1961). Na campanha que 
se desenvolveu em 1960, para sucessão de JK, o Marechal foi 
candidato à presidência, concorrendo com Jânio Quadros. Mais 
habituado à caserna do que à vida político-social, não tinha 
muito pendor para o exercício oratório. Conta-se que, num 
discurso em Belo Horizonte, teria proclamado, em alto e bom 
som, este primor: 

“Comprometo-me – se for elei-
to – a fazer na vida pública o que 
sempre fi z na privada”! 

Não foi eleito! 

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, 
Professor Universitário, Advogado e 

Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 
é Bem Fácil”, e membro da Academia 
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jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
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Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br
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Finarini Participações S.A.
(em constituição)

Ata de Assembleia Geral de Constituição de S.A. em 30/06/16
Aos 30/6/16, às 12 hs, na sede, Avenida Otaviano Alves de Lima, 2724, 4º, Sala 3, SP/SP. 2. Presenças: Totalidade. 3. Mesa: Presidente: 
Fabiana Manarini Sverner, Secretária: Isabela Manarini Sverner. 4. Deliberações: 4.1 Aprovar a constituição de uma sociedade empresaria 
organizada sob a forma de S.A., sob a denominação de Finarini Participações S.A. 4.2 Aprovar o Estatuto Social, o qual, após lido e rubricado 
pelos presentes, encontra-se arquivado na sede da Companhia. 4.3 Aprovar a formação do capital social, no valor de R$ 1.598.466,67, 
dividido em 1.722.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais são totalmente subscritas e integralizadas neste ato 
pelos acionistas presentes mediante a versão dos bens e ativos da Manisfer. As 1.722.500 ações de emissão da Companhia ora subscritas 
pelos Srs. Fernando Manarini Sverner e Isabela Manarini Sverner subrrogar-se-ão no usufruto em favor da Sra. Fabiana Manarini Sverner 
incidente sobre as 1.722.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Manisfer anteriormente detidas pelos Srs. 
Fernando Manarini Sverner e Isabela Manarini Sverner, as quais foram canceladas em razão da Cisão Parcial, bem como permanecerão 
oneradas com impenhorabilidade e incomunicabilidade, conforme instituído nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Doação 
celebrado em 24 de novembro de 2009. 4.4 Aprovar todos os termos e condições do laudo de avaliação emitido pelos Peritos para fins 
da Cisão Parcial, levantado em 31 de maio de 2016. 4.5 Em decorrência da regular constituição da Companhia, os acionistas elegeram 
(i) Fabiana Manarini Sverner, RG nº 12.239.784-8, CPF/MF nº 050.505.558-92, para Diretora Presidente; e (ii) Natalina Shigueko Tanouye 
Kobayachi, RG nº 8.981.687-0, CPF/MF nº 050.375.628-80, para Diretora sem designação específica, nos termos do Estatuto Social, com 
mandato unificado de 02 anos a contar desta data. 4.6 Fica estabelecido que a remuneração global da administração, o qual será distribuído 
entre os Diretores será definido oportunamente pela Diretoria da Companhia. 4.7 Autorizar os Diretores da Companhia a praticar todos os 
atos necessários para efetivar as deliberações acima e observarem todas as formalidades e requisitos complementares para a constituição 
da Companhia, incluindo, mas não limitando, os registros e arquivamentos nos órgãos públicos competentes. Nada mais. SP, 30/6/16. Mesa: 
Fabiana Manarini Sverner - Presidente; Isabela Manarini Sverner - Secretária. Advogado Responsável: Claudiney Leite Calazães - OAB/SP 
nº. 279.090. Jucesp/NIRE nº 3530049600-1 em 07/10/2016. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

CCNC COM. DE COMBUSTÍVEIS NOIVA DA COLINA LTDA. torna público que recebeu da
CETESB a Licença de Operação nº 21007270, válida até 26/10/2.021, para  Comércio
Atacadista/Revendedor Retalhista de Derivados de Petróleo, sito à Rua Cristiano Cleopath,
nº 1.847. Alemães. Piracicaba/SP.
MAKRO ATACADISTA S.A. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 29007491, válida até 03/11/2.021, para Posto de Abastecimento
de Veículos, sito à Rua Carmine Gaeta, nº 184. Vila Maria. São Paulo/SP.
AUTO POSTO JURUPIS LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação nº 45007183, válida até 17/10/2.021, para Comércio Varejista de Combustíveis
e Lubrificantes, sito à Alameda Dos Jurupis, nº 1.299. Esq. Av. Iraí. Indianópolis. São
Paulo/SP.

ESEK Empreendimentos Imobiliários SPE S/A
CNPJ/MF 23.494.367/0001-04 - NIRE 35.300.48734-6

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/09/16
Aos 16/09/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Arthur José de Abreu Pereira  - Presidente; André 
Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações: 1. Aprovar o aumento de capital da Companhia, de R$2.300.000,00 para 
R$15.000.000,00, um aumento, portanto, de R$12.700.000,00, mediante a emissão de 12.700.000 novas ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão calculado na forma do artigo 170, § 1º, inciso I da Lei das S.A., as 
quais deverão ser subscritas privadamente pelas atuais acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas parti-
cipações, nesta data, da seguinte forma: (i) Tellus IV Participações S/A (Tellus IV”) subscreve 12.687.300 ações, conforme 
Boletim de Subscrição que constitui o Anexo I à esta ata; (ii) SDI Administração de Bens Ltda. (“SDI”) subscreve 12.700 
ações, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo II à esta ata; 5.2. Em decorrência do aumento do Capital 
Social supramencionado, as acionistas resolvem aprovar a nova redação do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, o 
qual, a partir de então, terá o seguinte teor: “Artigo 5º - O Capital Social totalmente subscrito e parcialmente integralizado, 
é de R$15.000.000,00, representado por 15.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. Nada mais. 
Mesa: Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Jucesp nº 443.447/16-0 
em 14/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Tellus IV Participações S.A. 
CNPJ/MF nº. 23.160.321/0001-59 - NIRE 3530048506-8

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08/08/16
Aos 08/08/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Arthur José de Abreu Pereira; 
Secretário: André Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações: 1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, de 
R$1.000.000,00, totalmente subscrito e parcialmente integralizado no valor de R$867.296,00 em moeda corrente nacional, 
para R$11.000.000,00, representando um aumento, portanto, de R$10.000.000,00, mediante a emissão de 10.000.000 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo que destas, 9.674.190 ações serão de Classe A, e 
325.810 ações serão de Classe B, as quais deverão ser subscritas previamente pelas atuais acionistas da Companhia, na 
proporção de suas respectivas participações, nesta data, da seguinte forma: i) SDI Administração de Bens Ltda.. (“SDI”) 
subscreve 325.810 ações, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda corrente nacional, conforme Boletim de 
Subscrição que constitui o Anexo I à esta ata; ii) CAMON I LP (“Camon I”) subscreve 3.224.730 ações, totalmente subscritas 
e a serem integralizadas em moeda corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo II à esta 
ata; ii) CAMON II LP (“Camon II”) subscreve 3.224.730 ações, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda 
corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo III à esta ata; e iii) CAMON III LP (“Camon III”) 
subscreve 3.224.730 ações, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda corrente nacional, conforme Boletim 
de Subscrição que constitui o Anexo IV à esta ata. 2. Em virtude do aumento de capital aprovado nos termos do item 1. 
acima, aprovar a alteração da redação do caput do Artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com 
a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de 
R$11.000.000,00, dividido em: (i) 10.641.609 Ações Ordinárias de Classe A e (ii) 358.391 Ações Ordinárias de Classe B, todas 
nominativas e sem valor nominal”. Nada mais. SP, 08/08/16. Arthur José de Abreu - Presidente; Pereira André Ferreira 
de Abreu Pereira - Secretário. Jucesp nº 442.934/16-6 em 14/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Aroer SPE Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ/MF nº 10.234.236/0001-46 – NIRE 35.300.373.804

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de julho de 2016
1. Data, Hora e Local: 29/07/2016, às 10h00, na sede social da Companhia. 2. Convocação e Presença: Dispensada, 
face a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 3. Mesa: Alexandre Ferreira de Abreu Pereira – Presidente; 
Dario de Abreu Pereira Neto – Secretário. 4. Publicação Prévia de Documentos: Em cumprimento ao artigo 133, § 4º, da 
Lei 6.404/76, o relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31/12/2015 foram publicadas nos jornais DOE-SP, na página 40, e no “Empresas & Negócios”, na página 
7, dia 28/07/2016, respectivamente. 5. Deliberações da Ordem do Dia: (i) Aprovado o relatório da administração, as 
contas da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2015; e (ii) Tendo em 
vista que a Companhia não auferiu lucro líquido, não há o que se deliberar sobre sua destinação. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada esta Assembleia, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada 
por todos os presentes. Acionistas Presentes: SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. por Arthur José de Abreu Pereira e 
Dario de Abreu Pereira Neto; Agepar Empreendimentos Ltda. por André Giribaldi; AMRPAR Administração de Bens Ltda. por 
Marcelo Augusto Porto Junqueira; Épica Patrimonial Ltda. por Milton de Souza Meirelles Filho; Traces Estacionamentos e 
Serviços Ltda. por Marcelo Mansur Murad; MC4 Empreendimentos Ltda. por José Massad Curi; Yapê Engenharia e Empre-
endimentos Ltda.. por Renato Kassab e Carlos Alberto Fonseca; Rassum Empreendimentos e Participações Ltda. por Alvaro 
José Resende Assumpção; RNK Empreendimentos Ltda. por Ronaldo Koraicho; Vetivert Administração e Participação Ltda. 
por Marcelo Boutros Maria; Onestex Administração e Participação Ltda. por Alex Boulos Maria; Troy Comércio, Assessoria 
e Serviços Ltda. por Arthur José de Abreu Pereira; R.N. Empreendimentos Imobiliários Ltda. por Luciane Nogueira Lopes 
Cruz Valdemarin. Assinaturas: Mesa: Presidente: Alexandre Ferreira de Abreu Pereira; Secretário: Dario de Abreu Pereira 
Neto. JUCESP – Registrado sob nº 416.281/16-3 em 21/09/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho
CNPJ/MF nº 60.945.854/0001-72

Edital para Eleição do Conselho de Administração – Retificação
Na publicação do Edital para Eleição do Conselho de Administração, inserido neste jornal na edição de 05/11/2016, por 
um lapso constou erroneamente o nome do Presidente do Conselho de Administração deste Instituto. Portanto, onde se lê: 
Sérgio Ciqueira Rossi, o correto é: Sérgio Ciquera Rossi. Permanecem inalterados os demais termos da citada publicação.

MR PLATING COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 15008243, válida até 03/11/2018, para
Aditivos de uso industrial; fabricação de à Rua Macedonia, 135, Cumbica, Guarulhos.

4ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1016157-
66.2016.8.26.0003 O Dr. Marco Antonio Botto Muscari, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro 
Regional do Jabaquara, da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da lei. Faz saber 
que o Sra. ÉRIKA BUFONI FARAH ZUFFO, portadora do CPF sob o nº 172.830.588-85 e RG. nº. 
222610347, na pessoa de seu representante legal, propôs uma ação de EXECUÇÃO contra FELIPE 
FERNANDES SOUZA DE SÁ, portador do CPF sob o nº 369.495.448-12 e portador do RG nº 
34.965.763-1, objetivando a cobrança dos aluguéis e demais encargos da locação do imóvel da Rua José 
Feliciano, nº. 75 apt. 92 Vila Mascote. Encontra-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO por edital, para os atos e termos da ação proposta, advertindo-se o que, o prazo para 
interposição de embargos é de 15 dias que fluirá após o decurso do presente edital 20 (dias). Não 
embargada a ação, presumir-se-ão aceitos pela ré como verdadeiros, os fatos articulados pela autora, 
sendo nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de 2016. 

4ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
FÍSICO Nº 0007549-29.2003.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - 
Pinheiros, Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Jorge Scartezzini Guimarães, na 
forma da Lei, etc., FAZ SABER ao herdeiro/coexecutado JONATHAS TOSHIRO TISAKA, CPF 
152.721.398-60, que foi ajuizada ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de CARREFOUR 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, em face de Paulo Jirow Tisaka, Branca Yukiko Tisaka, Maçahico 
Tisaka, Hiroko Tisaka e Tsk Comércio de Presentes Ltda, para cobrança da importância de R$ 
308.035,45 (novembro/2006), devidamente corrigida. Estando o mencionado herdeiro/coexecutado em 
lugar incerto e não sabido, foram deferidos, nos autos do processo supra, os seguintes atos a serem 
efetivados por este EDITAL: 1) INTIMAÇÃO de sua inclusão no polo passivo da ação, em consequência 
da desconsideração da personalidade jurídica da empresa/coexecutada supra mencionada; 2) CITAÇÃO 
para todos os atos e termos da ação proposta e para que, em 03 dias, efetue o pagamento da dívida, 
caso em que os honorários serão reduzidos pela metade, ou, em 15 dias, oponha embargos à execução 
ou reconheça o crédito do exequente e, depositando 30% do valor da execução, inclusive custas e 
honorários advocatícios, requeira o pagamento do restante em até 6 parcelas mensais atualizadas, sob 
pena de penhora de bens e sua avaliação, prazos esses a fluírem após o prazo de 20 dias do presente 
edital; e 3) INTIMAÇÃO da penhora realizada sobre o imóvel situado no Bairro de Varginha, Distrito de 
Parelheiros, com área de 53.508m², cadastrado no INCRA sob nº 638.358.099.724-2, registrado sob a 
matrícula nº 95.057 do 11º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP, bem como do prazo de 15 dias 
para impugnação da penhora, prazo esse que fluirá após o decurso dos prazos supra mencionados. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial 
(artigo 257, IV, do novo Código de Processo Civil) e o processo seguirá em seus ulteriores termos, 
independentemente de nova intimação. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 

“Falar hoje sobre re-
forma do ICMS com 
um Estado que não 

consegue pagar suas contas é a 
mesma coisa de dar um tapa na 
cara do secretário de Fazenda, 
que está tentando pagar os sa-
lários dos servidores públicos 
no fi m do mês”, disse, durante 
evento promovido pelo Centro 
de Cidadania Fiscal (CCiF).

Ana Carla deixou muito clara 
a necessidade da reforma fi scal 
e disse que ela representaria 
hoje para a economia o que o 
Plano Real signifi cou nos anos 
1990. “Precisamos resolver isso, 
para tirar da frente e permitir 
a discussão de outras agen-
das”. Admitiu que Goiás usou 
agressivamente os incentivos 
fi scais e se benefi ciou disso nos 
últimos anos. Mas reconheceu 
que, como está, a situação não 
fi cará. “Temos que construir 
uma saída organizada, com 

Situação da guerra fi scal é absolutamente 
insustentável, diz secretaria de Goiás

A secretária da Fazenda do Estado de Goiás, Ana Carla Abrão Costa, afi rmou ontem (7), que a situação 
da guerra fi scal hoje é absolutamente insustentável, mas que é muito difícil falar em reforma do ICMS 
em meio à crise fi scal enfrentada pelos Estados

já amadureceu muito, mas não 
o sufi ciente. O melhor que se 
pode esperar é que se use bem 
esses dois anos que temos pela 
frente, para quem sabe even-
tualmente chegar na próxima 
eleição com uma proposta mais 
madura, a ser considerada por 
um novo presidente eleito”, 
comentou.

Falando sobre a eventual 
reforma do ICMS, ele disse que 
o Brasil não precisa “inventar 
jabuticabas”, já que existem 
diversos exemplos bem-suce-
didos de imposto sobre valor 
agregado (IVA) pelo mundo, 
que constituem um manual de 
boas práticas. “Se a gente não 
consegue adotar esses modelos, 
deve ter algum problema mais 
sério do que falta de conhe-
cimento técnico”, comentou, 
falando sobre a difi culdade de 
ampla coordenação e de arti-
culação política (AE).

responsabilidade, segurança 
jurídica”, defendeu.

No mesmo evento na capital 
paulista, o secretário de Fazen-
da de São Paulo, Helcio Tokeshi, 
afi rmou que a questão da guerra 
fi scal não se resolverá no con-
texto atual, especialmente em 

um governo menor como será 
o do presidente Michel Temer. 
“Certamente é algo que não va-
mos resolver no contexto atual. 
O governo tem pouco horizonte 
de tempo. O fato de estarmos 
tendo uma discussão nesse 
nível é sinal de que o assunto 

Apesar da comemoração do Dia 
da Criança, uma nova retração 
atingiu a atividade varejista no 
País em outubro. De acordo com 
Indicador Serasa Experian de Ati-
vidade Econômica, houve recuo 
de 1,2% no movimento das lojas 
ante setembro, já descontados os 
efeitos sazonais. Na comparação 
com outubro do ano passado, a 
queda foi de 5,2%. Já nos dez 
primeiros meses de 2016, o co-
mércio varejista registrou queda 
de 7,4% ante igual intervalo do 
ano passado.

Para os economistas da Serasa, 
a diminuição de empregos, a re-
tração da renda, a inadimplência 
elevada e as condições restritivas do crediário 
são alguns dos fatores que estão afetando a 
atividade varejista. 

Em outubro, metade das categorias 
pesquisadas pela Serasa registrou recuo. 
A maior queda ocorreu no segmento de 

Atividade do comércio recua 1,2% em outubro ante setembro
segmento de veículos, motos e 
peças cresceu 1,1% neste mês, 
o de materiais de construção 
registrou avanço de 0,4% e o de 
tecidos, vestuário, calçados e 
acessórios cresceu 0,2%.

No acumulado do ano, o setor 
que registrou a maior queda foi 
o de veículos, motos e peças 
- encolheu 14,1% ante igual 
intervalo do ano passado. Houve 
também recuo de 13,4% no seg-
mento de vestuário e de 12,1% 
em móveis, eletroeletrônicos e 
equipamentos de informática. 
Retrações menores ocorreram 
nas lojas de material de cons-
trução, que sofreram queda de 

6,5%, e nos supermercados, hipermerca-
dos, alimentos e bebidas, que registraram 
recuo de 7,2%. Somente o segmento de 
combustíveis e lubrifi cantes cresceu em 
relação ao mesmo período do ano passado, 
com alta de 2,7% (AE).

móveis, eletroeletrônicos e equipamentos 
de informática, que recuou 2,3% em outu-
bro, seguido pela retração de 2,1% no ramo 
de combustíveis e lubrifi cantes e de 1% no 
segmento de supermercados, hipermerca-
dos, alimentos e bebidas. Por outro lado, o 
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