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“A sabedoria dos velhos 
é um grande engano. 
Eles não se tornam 
mais sábios, mas sim 
mais prudentes”.
Ernest Hemingway (1899/1961)
Escritor norte-americano

Cesta de Natal em São Paulo 
fi ca em média 3,26%
mais cara, diz Fipe

São Paulo - Uma lista de 13 produtos mais 
procurados no Natal na capital paulista por 
consumidores que ganham de um a dez salários 
mínimos está em média 3,26% mais cara este ano, 
de acordo com levantamento feito pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O 

item que mais subiu foi o espumante, com alta 
de 24,81% na primeira semana de dezembro em 
relação a igual período de 2015. Em contrapar-
tida, o quilo do pêssego in natura está 23,68% 
mais barato em relação ao ano passado.

Na cesta de produtos que tiveram queda de 
preços entre um período e outro ainda entram 
filé mignon, com retração de 5,15%, e pernil com 
osso, que teve declínio de 8,07%.

Já a lista de itens que fi caram mais caros é maior. 

De 13 produtos, 10 aumentaram. Além da garrafa 
de espumante de 660 ml, a cerveja de 600 ml teve 
seu preço majorado em 5,77% neste começo de 
mês. Já o panetone subiu 4,60% na primeira sema-
na de dezembro deste ano na comparação com o 
mesmo período do ano passado. O litro de azeite 
de oliva de 500 ml teve alta de 6,45%

Ainda na cesta de proteínas, o quilo do ba-
calhau subiu 0,12%, enquanto lombo com osso 
encareceu 0,30% (AE).

O total de inadimplentes 
no país atingiu 58,5 
milhões, em novem-

bro, o equivalente a 39% da 
população adulta brasileira. 
Esse número é 0,69% maior 
do que em novembro do ano 
passado, representando a en-
trada de um milhão de pessoas 
no período de um ano na lista 
de negativados. Apesar de 
elevada, a lista recebeu me-
nos devedores do que entre 
2014 e 2015, quando foram 
incorporadas dois milhões de 
pessoas.

Os dados são do indicador do 
SPC Brasil e da Confederação 

     Número de inadimplentes 
no país chegou a 58,7 
milhões, diz pesquisa

Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL). Em nota, o presiden-
te da confederação, Honório 
Pinheiro, atribuiu o resultado 
ao crédito mais rigoroso e aos 
efeitos do desaquecimento da 
economia. Para ele, não se trata 
de uma melhoria de cenário, 
mas de um comportamento 
de cautela do consumidor em 
assumir compromissos fi nancei-
ros, e da difi culdade em obter 
fi nanciamento.

A maior parte dos devedores 
em atraso está na região Sudeste 
(24,2 milhões) ou 37,37% da 
população adulta nessa região. 
O segundo maior volume foi 

constatado no Nordeste (15,8 
milhões) ou 38,82% da popula-
ção adulta dessa região, seguido 
pelo Sul (8,1 milhões), equiva-
lente a 36,41% da população 
adulta regional; Norte (5,4 mi-
lhões) ou 46,42% da população 
adulta regional e Centro- Oeste 
(5 milhões) ou 44,12% da po-
pulação adulta regional.

De acordo com perfi l de idade, 
prevalecem os devedores entre 
30 e 39 anos. Na lista de inadim-
plentes, 49,59% ou 16,9 milhões 
estão nessa faixa etária. Já a 
participação dos jovens entre 25 
e 29 anos é de 47,12%; entre 40 
e 49 anos, de 46,32% e entre 65 

Mais de um terço da população adulta brasileira está com dívidas em atraso, 

segundo pesquisa da SPC Brasil e CNDL.

a 84 anos, de 29,44%. O levan-
tamento também apontou um 
recuo de 3,54% no volume de 
dívidas em comparação a igual 
mês do ano passado e por setor, 
com destaque para as contas 
de telefonia, internet e TV por 
assinatura. Especifi camente, as 

dívidas de pessoas físicas cairam 
14,90%.

Já as dívidas bancárias (atra-
sos no cartão de crédito, fi -
nanciamentos, empréstimos e 
seguros) diminuíram 2,35% e as 
assumidas no comércio tiveram 
queda de 2,63%. Ocorreu alta 

apenas em relação às tarifas de 
serviços básicos, como água e 
luz (3,81% ). Os bancos são os 
que concentram a maior parte 
das dívidas (48,24%), seguida 
pelo comércio (20,31%); co-
municação (13,35%) e água 
e luz (7,96%) (ABr).

A inflação corrente tem 
surpreendido favoravelmente, 
segundo o presidente do Banco 
Central (BC), Ilan Goldfajn, ao 
participar, na sexta-feira (9), 
de reunião com conselheiros do 
Iedi, em São Paulo. “É verdade 
que há sinais de uma pausa, 
na margem, na desinfl ação de 
alguns componentes do IPCA 
mais sensíveis ao ciclo econô-
mico e à política monetária. 
Todavia, surpresas positivas 
na infl ação e a fraqueza na ati-
vidade tornam mais provável a 
retomada do processo de desin-
fl ação desses componentes”, 
disse Goldfajn.

Diante da recessão econômi-
ca e da melhora na infl ação, o 
BC tem sinalizado que pode in-
tensifi car o corte da Selic. Atu-
almente, a taxa está em 13,75% 
ao ano. Segundo Goldfajn, um 
dos fatores que levaram o país 
à atual crise econômica foi o 
“fi m um período de ouro para 
economias emergentes expor-
tadoras de commodities”. O 
presidente do BC avaliou que 
foram cometidos excessos, 
com crescimento dos gastos 
públicos e privados acima do 
nível sustentável, levando a um 

Presidente do BC,

Ilan Goldfajn.

Rio - O secretário de Acom-
panhamento Econômico do Mi-
nistério da Fazenda, Mansueto 
Almeida, reiterou a previsão 
de crescimento da economia 
em 2017 e disse que não há 
motivo, no cenário atual, para 
revisar as projeções, apesar das 
incertezas quanto à velocidade 
da recuperação. “Só o fato de a 
economia voltar a crescer é uma 
mudança signifi cativa. O cres-
cimento está mais demorado 
do que se esperava em junho, 
julho. A recuperação tem sido 
mais gradual. É um estímulo 
para a gente apressar a agenda 
de reformas”, ressaltou. 

Ele comemorou o recuo da 
infl ação em novembro, para 
0,18% segundo o IPCA. Com 
esse resultado, o Banco Central 
poderá dar “continuidade à 
queda dos juros”, disse Almei-
da, que evitou, no entanto, 
comentar um aprofundamento 
da retração da Selic, com o 
argumento de que essa é uma 
decisão exclusiva da autorida-
de monetária. 

Em sua opinião, existe uma 
tese “equivocada” sobre uma 
expansão fi scal neste ano. “Toda 
expansão fi scal, do gasto público 
federal, é refl exo da infl ação 
do ano anterior. Há despesas 
obrigatórias, só a Previdência 
que cresceu em torno de R$ 70 
bilhões neste ano por ser inde-

Secretário de Acompanhamento 

Econômico da Fazenda, 

Mansueto Almeida.

Infl ação ofi cial
A infl ação ofi cial, medida pelo 

IPCA, fi cou em 0,18% em novem-
bro, abaixo do 0,26% do mês ante-
rior. Essa também é a menor taxa 
para meses de novembro desde 
1998. Em 12 meses, o IPCA acu-
mula taxa de 6,99%, bem abaixo 
dos 7,87% registrados em outubro. 
No acumulado do ano, a taxa é de 
5,97%, segundo dados divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fi a e Estatística (IBGE).

São Paulo - “Por mais que o 
mercado fi que ruim, é difícil 
haver um ano como esse”. A 
frase resume a expectativa do 
presidente do Magazine Luiza, 
Frederico Trajano, para o con-
sumo no ano que vem. A com-
panhia, diz, teve desempenho 
acima da média do mercado 
este ano e vê em 2017 um 
ambiente melhor. As vendas 
de fi nal de ano, afi rmou, tem 
dado sinais positivos. A Black 
Friday superou as expectativas 
e, além disso, os resultados de 
dezembro no varejo como um 
todo tendem a ser benefi ciados 
pelo fato de o mês ter mais dias 
úteis, já que o Natal acontece 
num domingo, concluiu.

A empresa decidiu acelerar a 
abertura de lojas para 2017 na 
comparação com os 20 pontos 
de venda abertos este ano. De 
acordo com o executivo, houve 
uma freada na expansão porque 
o primeiro semestre foi usado 
sobretudo para renegociação 
de contrato de lojas existentes. 
Concluído esse passo de revisão 
e redução do custo de aluguel, 
a companhia se considera 
pronta para voltar a acelerar 
a expansão. Historicamente, o 
Magazine Luiza vinha abrindo 
cerca de 50 lojas por ano antes 
de decidir fazer a pausa.

“Existem possibilidades boas 
de expansão em termos mais 

Presidente do Magazine Luiza, 

Frederico Trajano.

O presidente Michel Temer 
confi rmou que, de fato, o nome 
do líder do PSDB na Câmara, 
deputado Antônio Imbassahy 
(PSDB-BA), foi cogitado para 
ocupar o cargo de ministro 
da Secretaria de Governo, 
mas que, diante da reação 
à indicação no Congresso, a 
questão fi cou de ser fechada 
em um segundo momento, para 
buscar apoio junto à base do 
governo.

Temer negou que houve qual-
quer “recuo” na defi nição de 
quem ocupará a Secretaria de 
Governo. “Não houve convite 
ao iminente deputado Antô-
nio Imbassahy. O que houve 
foram conversações relativas 
à ampliação da participação do 
PSDB no meu ministério. Quan-
do me falaram do Imbassahy, eu 
logo recebi [a indicação] com o 
maior agrado, porque ele é um 
homem politicamente adequa-
do e é exatamente o que preciso 

Temer durante assinatura 

de acordos para execução 

de obras na Barragem de 

Jucazinho, em Surubim-PE.

Satélite de Ubatuba 
é lançado no Japão

O satélite conhecido como Uba-
tubaSat, desenvolvido por alunos 
do ensino fundamental de Ubatu-
ba, foi lançado na sexta-feira (9) 
do Centro Espacial Tanegashima, 
no Japão, para a Estação Espacial 
Internacional. A primeira etapa 
do lançamento foi transmitida ao 
vivo pela Jaxa, agência espacial 
do Japão. A expectativa é que o 
satélite seja relançado ao espaço 
no dia 19 próximo e, a partir do 
dia 21, já esteja em órbita.

O UbatubaSat pode ser o pri-
meiro satélite totalmente desen-
volvido no Brasil a funcionar em 
órbita, de onde poderá registrar 
a distância de sondas espaciais, 
detectar a formação de bolhas no 
espaço e também fazer contato 
com radioamadores e transmitir 
mensagens que foram gravadas 
por estudantes.

O projeto UbatubaSat foi ide-
alizado pelo professor de física 
Cândido Osvaldo de Moura, 
que levou o desafi o para a sala 
de aula, na Escola Municipal 
Presidente Tancredo Neves, 
em Ubatuba (ABr). 
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São Paulo - O MP Federal em 
Brasília denunciou à Justiça, no 
âmbito da Operação Zelotes, o 
ex-presidente Lula pelos crimes 
de tráfi co de infl uência, lavagem 
de dinheiro e organização crimi-
nosa. A acusação atinge também 
o fi lho do petista, Luis Cláudio 
Lula da Silva, além do casal de 
lobistas Mauro Marcondes e 
Cristina Mautoni. Todos foram 
denunciados por “negociações 
irregulares que levaram à 
compra de 36 caças do modelo 
Gripen pelo governo brasileiro 
e à prorrogação de incentivos 
fi scais destinados a montadoras 
de veículos por meio da MP 
627”. Esta é a quarta denúncia 
criminal contra Lula. 

Anteriormente, o ex-presi-
dente foi acusado pelo MPF por 
obstrução de Justiça, por su-
postamente ter tentado barrar 
a delação do ex-diretor da área 
Internacional da Petrobrás, 
Nestor Cerveró; por lavagem de 
dinheiro e corrupção no caso do 
triplex do Guarujá; e também 
por tráfi co de infl uência em um 
empreendimento da Odebrecht 
em Angola, que envolve o sobri-
nho de sua primeira mulher.

As informações foram divul-
gadas na sexta-feira (9), pela 

MPF de Brasília denuncia 

Lula na Operação Zelotes.
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Reação do Congresso à indicação de 
Imbassahy “não tem razão de ser”

conversações, houve um “equí-
voco de comunicação”, o que 
resultou na divulgação, pela 
imprensa, do nome do deputa-
do antes mesmo de o assunto 
ser fechado. “O fato é que não 
estava fechada essa matéria. 
E, de fato, houve certa reação 
na medida em que estamos em 
processo de eleições na Câmara 
e alguns partidos acharam que 
isso favoreceria um ou outro 
candidato. Daí a razão pela 
qual eu disse: vamos primeiro 
costurar os apoios todos ne-
cessários de todos os setores 
da base”, disse Temer.

“De fato houve reações, mas 
a meu ver elas não tiveram 
razão de ser”, acrescentou. “E, 
diante do apoio extraordinário 
que Congresso está dando às 
nossas medidas, eu não posso 
desagradar uma ponta da base”, 
completou. O presidente Michel 
Temer visitou cidades de Per-
nambuco e do Ceará (ABr).

na Secretaria de Governo”, 
disse Temer na sexta-feira (9), 
em entrevista à Rádio Jornal de 
Pernambuco.

Segundo ele, em meio a essas 

Banco Central: a infl ação tem 
surpreendido favoravelmente

endividamento crescente. 
Para o país voltar a crescer, 

Goldfajn disse que é preciso 
manter a perseverança e a sere-
nidade para eliminar “excessos 
do passado e envidar todos os 
esforços para levar à frente as 
reformas na área fi scal – incluin-
do a proposta da Previdência”. 
Para ele, com crescimento 
sustentável, o país será capaz de 
aumentar o emprego e a renda. 
“Temos certeza de que assim 
melhor contribuiremos para 
dar curso ao desenvolvimento 
econômico e social do Brasil”, 
afi rmou (ABr).

Fazenda não quer revisar 
projeção para 2017

xada à infl ação anterior. Mas em 
termos de gastos discricionários 
não tem absolutamente nenhu-
ma expansão fi scal”, afi rmou. 
Para o secretário, fechar o ano 
com infl ação dentro da meta, 
de até 6,5%, considerando a 
margem de tolerância, “teria 
um simbolismo”. 

Mansueto dá como certa a 
votação e aprovação da PEC 
do teto dos gastos no Senado, 
na semana que vem, e defen-
de o debate no Congresso da 
reforma da Previdência. Ele 
destacou que hoje o INSS 
representa gasto de 12% do 
PIB. “Se o sistema atual con-
tinuasse, até 2050 ou 2060, 
o gasto ultrapassaria 20% do 
PIB”, disse (AE).

Magazine Luiza: ‘difícil 
haver ano pior que 2016’

razoáveis de custo”, concluiu 
Trajano. Ele acredita que será 
possível abrir mais lojas sem 
que o investimento mude sig-
nifi cativamente ante o patamar 
de R$ 150 milhões, que é a 
média histórica da companhia. 
Na sua avaliação, a companhia 
tem conseguido reduzir o in-
vestimento por loja, dado que 
hoje os preços do mercado 
imobiliário estão melhores e as 
lojas estão sendo alugadas sem 
a cobrança das chamadas luvas, 
que era feita pelos locadores 
no momento da assinatura do 
contrato (AE).

Lula é denunciado pela quarta vez

Assessoria de Comunicação da 
Procuradoria da República, no 
Distrito Federal.

Nesta nova denúncia, a Pro-
curadoria afi rma que os crimes 
teriam sido praticados entre 
2013 e 2015 quando Lula, já na 
condição de ex-presidente, “in-
tegrou um esquema que vendia 
a promessa de que ele poderia 
interferir junto ao governo para 
benefi ciar as empresas MMC, 
grupo Caoa e SAAB, clientes da 
empresa Marcondes e Mautoni 
Empreendimentos e Diploma-
cia LTDA (M&M)”. Em troca, 
afi rma a denúncia, Mauro e 
Cristina, donos da M&M, re-
passaram a Luis Cláudio pouco 
mais de R$ 2,5 milhões (AE).



Mario Enzio (*)

Coronéis

Conta-se que havia 

um tempo em terras 

distantes que tudo era 

possível se alcançar 

se o sujeito tivesse 

nascido em algum berço 

esplendido. Ou se tivesse 

a infl uência de algum 

ente poderoso. Nem cem 

anos atrás. Será? 

Mais que isso: se essa 
pessoa tivesse uma 
personalidade forte, 

fosse destemida e desmedida, 
até poderia ser confundido 
com um tipo justiceiro social, 
moldou uma linhagem de 
líderes regionais. Acabavam 
se tornando destaque, podiam 
ser pessoas carismáticas, con-
vincentes, fi cavam ainda mais 
populares pela sua capacidade 
de aglutinar os mais carentes 
em torno de suas vontades.

Essas pessoas poderosas em 
demasia estão onde menos se 
espera: no futebol, nos sindi-
catos ou em áreas rurais, como 
nas plantações de cacau, em 
geral ricos fazendeiros, que 
não podiam nem pensar que 
seus interesses não fossem 
atendidos. 

Uma viagem pela nossa his-
tória, dita que na Velha Repu-
blica (1889-1930), período que 
também fi cou conhecido como 
“Coronelismo”, foi quando es-
ses fazendeiros comandavam o 
cenário político do país. O país 
tinha uma forte dependência 
rural o que lhes dava esse po-
der. Da época, se sabia da pra-
tica do curral eleitoral, em que 
os eleitores eram obrigados a 
votar no candidato indicado 
por aquele líder regional, já 
que como trabalhavam para 
ele, lhe deviam lealdade e 
obediência. 

Como esses fazendeiros 
eram bem fi nanceiramente 
compravam títulos militares 
para ampliar esses poderes. 
Com a Revolução de 1930, 
Getúlio Vargas, vem para 
combater esse esquema au-
toritário. Irá criar outro, mas 

isso é outro capitulo. 
Algumas características 

dessa época foi o “clientelismo” 
em que essas pessoas mais 
pobres eram tratadas como 
clientes por esses coronéis. 
Ou, o voto de cabresto, onde 
candidatos eram escolhidos, e, 
se caso não fosse eleito, algu-
mas represálias eram devidas 
àquela população. A região era 
construída e comandada sob 
total domínio político daqueles 
donos das terras. 

Tudo era acertado antes 
das votações, entre os mani-
puladores dessa cena política, 
na base da troca de favores. 
Em outra fase, com apoio 
mutuo dos maiores produ-
tores rurais, São Paulo com  
cafeicultores, Minas com leite 
e seus derivados, esse grupos 
se mantinham com seus can-
didatos locais.

O tempo vai passando, 
grande fl uxo de pessoas das 
áreas rurais começa ir para 
as cidades, fenômeno do de-
senvolvimento urbano, que 
também ajudaria a diminuir, 
não em determinar o fi m, dessa 
concentração de forças, como 
o controle dos eleitores. Em 
verdade, essa pratica de atos 
autoritários e violentos não 
acaba de imediato, mas foi 
sendo amenizada até lá pelos 
anos de 1960. E, nem por isso 
desapareceram do cenário 
nacional, tomam outras rou-
pagens, feitios e aparências 
nesses jogos de interesses.

As fraudes eleitorais diminu-
íram, as compras de votos se 
tornaram instrumento mais deli-
cado e complicado a se negociar, 
mas ainda surgem no cenário 
eleitoral. Há certa renovação 
política que resiste com o tempo. 
As chamadas heranças políticas 
continuam se perpetuando. 
Vemos que vai de avó, para pai, 
fi lho e neto. É uma vocação que 
rompe gerações. 

E os coronéis agora vestem 
Prada.

(*) - Escritor, Mestre em Direitos 
Humanos e Doutorando em

Direito e Ciências Sociais. Site:
(www.marioenzio.com.br).
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A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
suspendeu a comercialização 
de 69 planos de saúde de 11 
operadoras em razão de re-
clamações sobre a cobertura 
assistencial, como negativas 
e demora no atendimento. 
No período de 1º de julho a 
30 de setembro, a ANS rece-
beu 16.043 reclamações de 
natureza assistencial em seus 
canais de atendimento. Desse 
total, 13.956 queixas foram 
consideradas para análise. 

São excluídas reclamações de 
operadoras que estão em porta-
bilidade de carências, liquidação 
extrajudicial ou em processo de 
alienação de carteira.

No universo avaliado, 90,4% 
das reclamações foram re-
solvidas via Notifi cação de 
Intermediação Preliminar. Os 
69 planos de saúde suspensos, 
juntos, somam cerca de 692 
mil benefi ciários. Estes clien-
tes, de acordo com a agência, 
continuam a ter a assistência 
regular a que têm direito e 
fi cam protegidos com a medi-

De 1º de julho a 30 de setembro, a ANS recebeu

16.043 reclamações de natureza assistencial.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse 
que a proposta de ampliar a Copa do Mundo de 
seleções para 48 clubes teve uma resposta po-
sitiva e unânime durante sua visita a Cingapura. 
A iniciativa, que poderá ser realizada depois de 
2026, foi um dos temas discutidos durante um 
painel com as confederações provenientes da 
Ásia, Europa e Oceania.

Segundo Infantino, “todos, por unanimidade, 
apoiaram o projeto. Uma grande, grande, grande 
maioria está a favor da ampliação do formato com 
48 seleções e 16 grupos de três equipes”, disse. 
Neste novo modelo, 32 países disputariam uma 
fase “preliminar”, com um jogo único. Desde a 
edição de 1998, na França, a Copa do Mundo é 
realizada com 32 seleções (ANSA).

Após dois anos de casamento, 
a socialite Kim Kardashian e o 
rapper Kanye West estariam em 
processo de separação, segundo 
um amigo do casal. A declaração, 
dada ao jornal britânico “Daily 
Mail”, diz que Kardashian “levará 
algum tempo até ter coragem de 
tomar uma atitude. 

Mas Kim não quer mais fi car casa-
da”. Ainda segundo a publicação, o 
casal estaria vivendo em residências 
diferentes, após a saída de West do 
hospital, quando foi internado com 
problemas psicológicos. A socialite 
também pretende solicitar a custódia 
dos dois fi lhos, North e Saint. Kar-
dashian e West estão casados desde 
maio de 2014, quando ofi cializaram o 
matrimônio em uma cerimônia luxuo-
sa em Florença, na Itália (ANSA).

Kim e Kanye, casamento por 

um fi o.

Mercedes procura 
substituto de 
Rosberg

Após a surpreendente apo-
sentadoria de Nico Rosberg, a 
escuderia Mercedes anunciou 
uma vaga para encontrar o 
substituto do piloto em um site 
de classifi cados. Publicado no 
site da revista “Autosport”, o 
comunicado - que foi realmente 
pago pela escuderia - diz que 
“uma vaga surgiu para a posição 
de piloto de corridas”.

Os candidatos interessa-
dos devem “ter um histórico 
comprovado em habilidades, 
incluindo direção, frenagem e, 
em particular, na aceleração. 
A posse de uma superlicença 
da FIA será um diferencial”. 
Cheio de bom humor, o anún-
cio ainda apresenta uma séria 
de benefícios, como seguro de 
vida, um carro da Mercedes, 
sala de ginástica e gastos com 
restaurantes. 

A brincadeira teve grande re-
percussão já que, até o momento, 
a equipe não anunciou quem 
será o companheiro de Lewis 
Hamilton na próxima temporada. 
O alemão Rosberg surpreendeu a 
todos e anunciou sua aposenta-
doria no último dia 2, cinco após 
tornar-se campeão mundial na 
Fórmula 1 (ANSA).

O Parlamento da Coreia do 
Sul aprovou na sexta-feira (9) 
o impeachment da presidente 
Park Geun-Hye, envolvida 
em um escândalo político. Os 
poderes da mandatária foram 
suspensos após a moção de 
impeachment ser aprovada 
por 234 votos a favor e 56 con-
trários. Dois parlamentares 
se abstiveram e sete cédulas 
foram consideradas nulas.

O processo de impeach-
ment, agora, precisa ser apro-
vado pelo Tribunal Constitu-
cional da Coreia do Sul, que 
tem até 180 dias para decidir 
sobre o tema. Durante este 
período, o primeiro-ministro 
Hwang Kyo-ahn assumirá o 
posto. A presidente será for-
malmente retirada do cargo 
se seis dos nove juízes do 
tribubal aprovarem o impea-
chment. Se isto ocorrer, a Co-
reia do Sul deverá convocar 

Presidente da Coreia do Sul, Park Geun-Hye.

A região faz fronteira com 
a Venezuela, que vive 
uma forte crise política 

e econômica e gerou o êxodo 
de cerca de 30 mil venezuela-
nos para o Brasil nos últimos 
dois anos.

“Havia um fl uxo migratório 
fronteiriço normal. Mas, de um 
ano para cá esse fl uxo mudou, 
com número grande de solici-
tantes de refúgio. Nos últimos 
meses, ocorreram quase 2 mil 
solicitações”, relata a irmã 
Telma Lage, coordenadora do 
Centro de Migrações e Direi-
tos Humanos da Diocese de 
Roraima.

Os agendamentos dos pedi-
dos de refúgio já chegam ao ano 
de 2018. “Todos os dias tem fi la 
na porta da Polícia Federal”, 
conta ela, que acompanha cerca 
de 500 venezuelanos em Boa 
Vista. Eles se instalaram nas 
ruas e nos poucos abrigos da 
cidades, em busca de alimento 
e fonte de renda para sobrevi-
ver. Segundo o Hospital Geral 
de Roraima, em Boa Vista, 
o número de venezuelanos 

Com graves problemas de alimentação, a crise venezuelana tem 

expulsado as pessoas na direção do Brasil.
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Roraima decreta 
emergência com aumento 
de fl uxo de venezuelanos

O fl uxo intenso de venezuelanos em Roraima levou o governo do estado a decretar situação de Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional, nos municípios de Pacaraima e Boa Vista

mentos e que não tem condições 
de arcar “solitariamente com 
os custos advindos do fl uxo 
migratório”. 

O decreto de emergência 
foi assinado e valerá por 180 
dias. “O que a gente sente é 
que tem que haver um esforço 
coordenado entre os governos 
municipais, estadual e federal. 
E até agora a gente não tem vis-
to isso. Há uma política baseada 
no receio”, afi rma Telma Lage, 
coordenadora do Centro de 
Migrações e Direitos Humanos 
da Diocese de Roraima.

O presidente do Conselho 
Nacional de Imigração (CNIG), 
Paulo Sérgio de Almeida, 
afi rmou que o conselho ainda 
aguarda o relatório da missão 
formada por integrantes do 
Ministério da Justiça, PF, Ita-
maraty e Acnur, que visitou 
Roraima em outubro, para 
estudar as medidas que podem 
ser tomadas em apoio ao esta-
do. Paulo disse que o decreto 
de emergência deve agilizar a 
adoção de medidas de apoio do 
governo federal (ABr). 

atendidos aumentou de 324 
em 2014 para 1.240 no ano 
de 2016, o que representa um 
aumento de 382,71%. O índice 
de internação de venezuelanos 
já ultrapassou o de brasileiros: a 
cada 100 pacientes internados 
na capital de Roraima, 13 são da 
Venezuela e cinco do Brasil. 

A movimentação migratória 
também impactou as notifi ca-
ções de doenças infecciosas em 

2016. Dos 2.517 casos de malária 
registrados em Roraima, 1.947 
são procedentes da Venezuela. 
Dos 48 casos de Leishmaniose 
Tegumentar Americana, 33 
ocorreram em venezuelanos e 
100% dos novos infectados pelo 
vírus HIV também são do país 
vizinho. O governo do estado 
declara que não tem infraes-
trutura básica para comportar o 
aumento expressivo dos atendi-

ANS suspende comercialização 
de 69 planos de saúde

da, uma vez que as operadoras 
terão que resolver os problemas 
assistenciais para que possam 
receber novos benefi ciários.

Das 11 operadoras com pla-
nos suspensos, uma já tinha 
planos suspensos no período 
anterior e dez não constavam 
na última lista de suspensões. 
Paralelamente, oito operadoras 
poderão voltar a comercializar 
22 produtos que estavam im-

pedidos de serem vendidos. 
“Isso acontece quando há 
comprovada melhoria no aten-
dimento aos benefi ciários. Das 
oito operadoras, sete foram 
liberadas para voltar a comer-
cializar todos os produtos que 
estavam suspensos, e uma teve 
reativação parcial”, informou a 
ANS. A suspensão é preventiva 
e perdura até a divulgação do 
próximo ciclo (ABr).

Parlamento sul-coreano aprova 
impeachment de presidente

novas eleições presidenciais 
em 60 dias. 

O escândalo começou quan-
do Park Geun-Hye se descul-
pou publicamente pelo va-
zamento de vários discursos 
presidenciais que ainda não 

tinham sido pronunciados. Os 
textos tinham sido dados à 
sua amiga Choi Soon-sil, que 
também é suspeita de ter se 
apropriado de US$ 70 milhões 
de grandes empresas do país 
(ANSA).

Kim Kardashian 
e Kanye West 
estariam se 
separando

Fifa estuda Copa com 48 equipes
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O caminho do 
crescimento para 

agências e consultorias

Ao longo do ano de 

2016, vimos o início 

do embate real entre 

agências e consultorias 

na conquista da cada 

vez mais valiosa verba 

de comunicação e 

marketing de grandes 

marcas

Ainda que no Brasil seja 
um tema incipiente, nos 
EUA e em outras praças 

mais maduras do mundo trata-
se de uma concorrência real e 
com cada lado apresentando 
suas virtudes e perspectivas. 
Falar que o mercado mudou e 
que isso abriu a oportunidade 
para novos stakeholders terem 
a oportunidade de apresentar 
suas soluções seria chover no 
molhado - todo mundo sabe 
disso há anos. 

O problema é o que foi feito 
com esta informação ao longo 
do tempo, e como a agência - 
que liderou este processo ao 
longo de décadas - lidou com 
isso para hoje ter outras em-
presas com escopo diferente 
no seu percalço. A agência de 
publicidade como conhecemos 
hoje, foi vítima do seu próprio 
sucesso - como ocorre com boa 
parte das organizações. Mode-
los de negócios podem (e de-
vem) sofrer alterações ao longo 
do tempo, mediante mudanças 
de macro-microambiente. 

Mas as histórias são perpétu-
as, e são elas que sustentam a 
trajetória gloriosa de marcas. 
A Nintendo nasceu como 
empresa de carteados, assim 
como a Procter & Gamble fazia 
somente sabão. Mas o bottom 
line vindo do fee mensal e 
remuneração da mídia cria a 
acomodação que não se ade-
qua às mudanças de cenário 
mercadológico.

Com as marcas cada vez 
menos preocupadas com 
grandes ideias, mas focadas em 

pequenas soluções do dia a dia, 
o eixo de atenção aos serviços 
de marketing mudou: hoje, o 
executivo ou líder empresarial 
não espera que o crescimento 
venha de uma grande campa-
nha em radio, televisão, web 
e sua ressonância no PDV. 
Ele espera uma inteligência 
externa presente em todos os 
pontos de contato da marca 
com o mercado para pavimen-
tar uma performance entregue 
no curto prazo. 

E isso não é a expertise 
presente numa agência de 
publicidade; este é o histórico 
de atuação de uma consultoria 
de negócios - por isso a rápida 
ascensão do segmento outrora 
pautado em atendimento ami-
gável e criação agressiva. Se as 
agências não se reinventarem, 
poderão sofrer uma tempesta-
de perfeita: a commoditização 
da atividade vai jogar a sua 
remuneração abaixo e vai jogar 
o seu core business, a criação, 
numa vala comum. 

O histórico de sucesso e de 
diferenciação entre umas e 
outras pode ser um caminho, 
mas talvez aprender com a 
turma da consultoria - cujo 
sucesso está em construir 
a melhor plataforma de de-
senvolvimento ao cliente, 
independente de canal ou 
atuação, pode ser um trunfo 
na retomada. O objetivo da 
agência de publicidade ainda 
é transformar uma marca em 
top of mind. Porém hoje mais 
importante do que isso é ser 
top of growth, ou top of ROI. 

É aqui que o mercado se 
reinventa e dá espaço para 
novos serviços. E a consultoria, 
que trabalha neste sentido há 
décadas, agradece.

(*) - Formado em Administração com 
Ênfase em Marketing na ESPM, com 

especialização em Modelagem de 
Negócios, e Gestão de Marcas pela 

FGV, é fundador da Chebante
Brand Strategy.

João Gabriel Chebante (*)

A - Eventos Esportivos
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) promove nesta próxima 
quarta-feira (14), no Teatro CIEE (Rua Tabapuã, 445 - Itaim Bibi) uma 
palestra com Flávio Prado, jornalista esportivo, apresentador da TV 
Gazeta e comentarista da Rádio Jovem Pan, sobre ‘Jornalismo e Copa do 
Mundo – As grandes coberturas e as evoluções tecnológicas da profi ssão’. 
O evento terá início às 8h30, precedido por café da manhã. As inscrições 
são gratuitas, através do site (www.ciee.org.br/portal/eventos). 

B - Era uma Vez...
Estão abertas as inscrições para o curso da Associação Viva e Deixe 
Viver, que prepara candidatos a serem contadores de história volun-
tários. A primeira etapa do curso é mais abrangente, pois prepara os 
formandos para atuar em outras entidades, e não somente em hospitais. 
Reconhecida pelo profi ssionalismo com que atuam seus voluntários, a 
Viva passa a compartilhar, desta forma, sua expertise no treinamento 
e capacitação de voluntários com outros segmentos do Terceiro Setor. 
Os interessados já podem se inscrever pelo site (www.vivaedeixeviver.
org.br) a partir do dia 05 de Dezembro. O curso terá início no dia 18 de 
fevereiro das 9h00 às 12h00. 

C - Especialização em Acupuntura 
Médicos de todas as especialidades que desejam se aprimorar dentro 
da área de acupuntura podem participar de um processo seletivo para 
Especialização em Desenvolvimento em Medicina Chinesa - Acupuntura, 
promovido pelo Centro de Pesquisa e Estudo da Medicina Chinesa – 
que promove a capacitação. As inscrições estão abertas e podem ser 
feitas através do site (http://ysaoyamamura.com.br/). Direcionado para 
médicos, a formação é chancelada pelo Colégio Médico Brasileiro de 
Acupuntura, além de um ser Preparatório para a Prova de Título de 
Especialista em Acupuntura, uma das capacitações mais reconhecidas 
e importantes para quem atua profi ssionalmente na área. 

D - Atendimento Diferenciado
A Campneus, rede de 124 lojas próprias da Pirelli espalhadas em 16 
estados e mais de 96 municípios, aposta na reformulação de seu canal 
de e-commerce, reforçando o pioneirismo na venda de pneus e ser-
viços on-line por meio do site (www.campneus.com.br). Até o fi m de 
2017, a empresa investirá um milhão e meio de reais nesta plataforma 
para proporcionar uma experiência de compra automotiva completa 
ao consumidor. O foco do novo e-commerce é o segmento premium, 
consumidores que possuem veículos que usam pneus com aro acima de 
17 polegadas e que buscam um atendimento diferenciando, com todas 
as vantagens da qualidade dos serviços e produtos proporcionados à 
condições comerciais competitivas.

E - Guitarra do Guns N’Roses
A passagem do Guns n’ Roses pelo Brasil foi marcante. A boa ação do 
grupo poderá fazer a diferença na vida de portadores de paralisia cerebral 
atendidos pela Associação Cruz Verde. Uma guitarra da edição especial 
comemorativa Latin America Tour 2016 fi cou por aqui e será leiloada 
pela internet na plataforma ‘iArremate’, que também disponibilizou toda 
sua infraestrutura de forma totalmente benefi cente em apoio à causa. 

Todo valor arrecadado será destinado à instituição. Em sua passagem 
pela América Latina, o Guns n’ Roses produziu apenas dez guitarras, 
para sustentar os acordes do rock’n’roll e servir de ajuda a instituições 
benefi centes. Para participar basta acessar (www.iarremate.com.br).

F - Acesso ao Crédito 
A Fico, empresa provedora de software analítico para a tomada de deci-
sões, anuncia a sua Iniciativa de Inclusão Financeira, um esforço global 
para aumentar o acesso ao crédito para consumidores e empresas com 
histórico de crédito limitado ou inexistente. Por meio de uma combinação 
de parcerias de negócios, plataformas móveis e serviços baseados na 
nuvem, a empresa espera ajudar as instituições fornecedoras de crédito 
a torná-lo mais acessível para pessoas em todo o mundo que não são 
“bancarizadas” ou são “sub bancarizadas”, um total estimado em mais 
de 3 bilhões. A empresa tem sido útil não apenas nos Estados Unidos, 
mas também ajuda pessoas em mais de 20 países a obter crédito. Mais 
informações: (www.fi co.com/fi nancialinclusion.com).

G - Direcionamento Profi ssional 
No próximo dia 13 (terça-feira) chega mais uma edição do Get Inspired, 
atividade gratuita de criatividade e inovação promovida pela Full Sail 
University, universidade norte-americana de inovação e criatividade. O 
foco é o networking, termo em inglês usado quando o intuito é fazer uma 
rede de contatos. Conhecido também como relacionamento estratégico, é 
utilizado em questões corporativas, ou seja, uma verdadeira ligação entre 
pessoas e empresas. Raquel Marques, uma das fundadoras da Artemis, 
do Reinvente Sua Carreira e da SocialBureau, apresenta uma palestra 
baseada não apenas na teoria, mas principalmente em sua vivência. 
Informe-se em: (www.experienciafullsail.com.br) ou tel. 3057-0806.

H - Gerente de Vendas  
A Marisa, maior rede de moda feminina do Brasil, está com vagas abertas 
para Gerente de Vendas para atuar nas lojas de Sorocaba, São José do 
Rio Preto, Guarulhos, Caxias do Sul, e Taguatinga. Entre os benefícios 
da vaga estão: remuneração compatível com mercado, assistência 
médica e odontológica, vale-refeição e vale-transporte, além de 20% 
de desconto em todas as lojas. É necessário que o candidato tenha o 
nível superior completo e experiência em gestão de operação de loja. 
Os interessados devem se inscrever por meio do canal (www.vagas.
com.br/marisa) e buscar pelo código da vaga ou enviar o currículo para 
(curriculos.gerentede loja@marisa.com.br), informando o cargo e região 
de interesse no assunto do e-mail.

I - Parede Antichama 
A Mabex Engenharia acaba de construir, na nova planta da Ericsson, 
uma sala com paredes antichamas projetada para suportar 120 minutos 
de exposição ao fogo. A empresa utilizou chapas duplas de fi broci-
mento resistentes ao fogo, que permitem a montagem de sistemas de 
paredes de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros quanto 
ao período de proteção que devem proporcionar em caso de incêndio. 
Com estrutura em steel framing, todas as aberturas para passagem de 
tubulação foram chumbadas com argamassa intumescente, evitando 
assim eventual passagem de fumaça ou chamas. Esse trabalho foi bem 

especifi co e detalhado, já que foram 450 metros executados em quatro 
dias. Mais informações em (www.mabex.com.br). 

J - Science of Beer 
Com um time de professores craques em cerveja, os cursos do Science of 
Beer Institute chegam ao país no primeiro semestre de 2017. A instituição 
recebe interessados em participar das turmas de formação de Sommelier, 
Tecnologia em Processos Cervejeiros, Beer Talk e Yeast Freaks e experi-
ência na Europa por meio de uma viagem de estudos sobre a bebida. As 
aulas, que possuem turmas de no máximo 40 alunos e duração variada, 
acontecem geralmente nos fi nais de semana e promovem conteúdos sobre 
história da cerveja, matérias-primas e processos, análise sensorial, bases de 
gastronomia e introdução à harmonização. Com inscrições abertas pelo site 
(www.scienceofbeer.com.br), os cursos acontecem a partir de março.  

K - Saneamento Financeiro   
Quais medidas na área de crédito podem destravar a economia? Como 
equalizar o endividamento das empresas com o fi sco federal e estadual? 
A Lei de Recuperação de Empresas e Falências deve ser modifi cada ou 
aprimorada para evitar um surto de falências de empresas? De que ma-
neira isso pode ser feito? Para esclarecer discutir todas estas questões, 
a Fiesp realiza o seminário ‘Propostas para o saneamento fi nanceiro de 
empresas’, nesta terça-feira (13), a partir das 8h30, na sede da entidade. 
Objetiva buscar propostas para o saneamento fi nanceiro de empresas 
que se encontram com problemas de endividamento devido à crise atual. 
Mais informações: (patricia.ribeiro@fi esp.com).

L - Sistema Previdenciário
A FecomercioSP realiza, na próxima sexta-feira (16), às 10h00, seminário 
para debater a reforma da Previdência Social. O objetivo é esclarecer, 
com transparência, as mudanças necessárias para sua sustentabilida-
de. Contará com dois painéis e terá como anfi trião José Pastore. No 
primeiro painel o diretor técnico do Dieese, Clemente Ganz Lúcio, fará 
uma exposição acerca das soluções administrativas para a Reforma. Já 
o segundo será conduzido pelo ex-ministro da Previdência, José Cechin, 
e pelo economista Paulo Tafner, os quais apresentarão seus pontos de 
vista sobre os possíveis caminhos para a Reforma. Ambos painéis terão 
o ex-ministro do Trabalho, Walter Barelli, como mediador.

M - Forma Simples e Rápida
Os aplicativos do Poupatempo, que permitem consultar informações ou 
agendar serviços, pelo celular, já foram baixados por 619 mil pessoas, 
segundo a última estatística da Prodesp. Os aplicativos permitem loca-
lizar todas as informações sobre serviços ou agendar atendimento em 
qualquer uma das 72 unidades do programa em dia e hora escolhida 
previamente para evitar espera. O Poupatempo também tem um aplicativo 
de Achados e Perdidos para ajudar pessoas que vão ao Poupatempo, 
mas acabam perdendo ou esquecendo os documentos novos ou antigos. 
Mais informações no link (www.spservicos.sp.gov.br). 

N - Perspectivas Econômicas
Encerrando a agenda 2016 da Amcham Brasil, o Ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, participa nesta terça-feira (13), de encontro empre-
sarial com 600 diretores e CEO’s de empresas dos mais variados setores 
da economia. Com o tema “O Que Esperar da Economia Brasileira em 
2017?”, o evento acontece das 10h30 às 12h00, na sede da entidade (R. 
da Paz, 1.431, Chácara Santo Antônio), debatendo a agenda do Governo 
Federal em prol da retomada da economia no próximo ano. A CEO da 
Amcham, Deborah Vieitas, e o Conselho de Administração, apresenta-
rão balanço das atividades, em 2016, detalhando ações desenvolvidas 
em prol da melhoria do ambiente de negócios e da competitividade e 
produtividade das empresas brasileiras (www.amcham.com.br).

A - Eventos Esportivos
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) promove nesta próxima 

Todo valor arrecadado será destinado à instituição. Em sua passagem
pela América Latina, o Guns n’ Roses produziu apenas dez guitarras,
para sustentar os acordes do rock’n’roll e servir de ajuda a instituições

A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) informou 
que o Indicador de Custos 
Industriais registrou alta de 
0,3% no terceiro trimestre, na 
comparação com os três meses 
anteriores. Por outro lado, no 
mesmo período, os preços dos 
produtos industriais subiram 
0,5%. No caso dos custos, 
houve a redução dos gastos 
das indústrias com energia e 
bens intermediários e com o 
capital de giro.

As quedas registradas 
nesses indicadores compen-
saram o aumento de 2% nos 
custos com pessoal e 1,6% no 
custo tributário, registrados 
no terceiro trimestre em 
relação ao período imedia-
tamente anterior, na série 
dessazonalizada. Apesar da 
crise econômica, o índice de 
custo com pessoal cresceu 
8,8% frente ao mesmo tri-
mestre de 2015 e fi cou acima 
do crescimento de 8,48% 
registrado pelo IPCA no pe-
ríodo, que indica indexação 

Custo da 
construção 
civil acumula 
alta de 6,18%

O Índice Nacional da Constru-
ção Civil (Sinapi), que mede a 
infl ação do setor no país, teve 
aumento de 0,1% no custo do 
metro quadrado em novembro, 
bem abaixo do 0,64% de outu-
bro. O Sinapi, calculado pelo 
IBGE, acumula taxa de 6,18% 
em 12 meses.

O custo nacional da constru-
ção, por metro quadrado, subiu 
de R$ 1.021,25 em outubro para 
R$ 1.022,26 em novembro. A 
mão de obra teve infl ação de 
0,27%, passando a custar R$ 
491,08 por metro quadrado. 
Os materiais de construção 
tiveram defl ação (queda de 
preços) de 0,06%, passando 
a custar R$ 531,18 por metro 
quadrado.

Quinze das 27 unidades da 
Federação tiveram aumento 
do custo da construção em 
novembro, com destaque para 
Pernambuco (2,47%). Doze 
unidades da Federação tiveram 
queda de custo, com destaque 
para o Pará (-0,38%) e Minas 
Gerais (-0,32%) (ABr).

Outros locais que tiveram 
uma redução mais acen-
tuada do que a média 

nacional (-1,1%) foram Pará 
(-4,2%), Goiás (-3%), Amazo-
nas (-2,5%), São Paulo (-2,4%), 
Santa Catarina (-2,1%) e Região 
Nordeste (-1,2%).Outros áreas 
com recuo na produção foram 
Rio Grande do Sul (-1%), Espíri-
to Santo (-0,6%), Ceará (-0,3%) 
e Bahia (-0,3%). Apenas três 
estados tiveram aumento na 
produção industrial: Rio de 
Janeiro (3,4%), Paraná (2,7%) 
e Pernambuco (1,5%).

Nos demais tipos de compa-
ração, o IBGE também analisa 
o desempenho da indústria 

Maior queda na produção industrial ocorreu

em Minas Gerais: (-7,6%).
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Produção industrial cai em
11 dos 14 locais pesquisados
A produção industrial recuou em 11 dos 14 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE) na passagem de setembro para outubro deste ano, segundo dados da Pesquisa 
Industrial Mensal – Produção Física Regional. A maior queda foi em Minas Gerais (-7,6%)

em Mato Grosso. Na compa-
ração com outubro de 2015, 
13 locais tiveram queda, com 
destaque para Mato Grosso, 
com redução de 21,6%. Ape-
nas dois locais acusaram alta: 
Rio de Janeiro (5,7%) e Pará 
(2,4%).

No acumulado do ano, 14 
locais tiveram queda, com 
destaque para o Espírito San-
to (-21,6%). Apenas o estado 
do Pará teve alta (9,3%). No 
acumulado de 12 meses, 13 
estados tiveram queda, com 
destaque para Espírito Santo 
(-21,2%), e dois registraram 
aumento: Pará (7,8%) e Mato 
Grosso (0,1%) (ABr).

CNI: custos da indústria fi cam 
estáveis no terceiro trimestre

dos salários na indústria. Além 
disso, o índice de custo tribu-
tário subiu 1,6% no terceiro 
trimestre na comparação com 
o segundo.

A redução dos custos com 
bens intermediários importa-
dos até o terceiro trimestre é 
resultado da valorização do real 
frente ao dólar ao longo deste 
ano, que reduz, informa a CNI, 

a competitividade da indústria 
brasileira no mercado interno, 
pois os produtos importados 
fi cam mais baratos em reais. 
Para os técnicos da confede-
ração, o real mais valorizado 
também prejudica a competi-
tividade das exportações bra-
sileiras, que fi cam mais caras 
frente aos produtos locais nos 
mercados de destino (ABr).
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Esta crise sem 

precedentes no Brasil 

é a mãe de todas elas. 

Isso nos leva a refl etir 

se nós, brasileiros, 

somos mais corruptos 

ou mais tolerantes com 

a corrupção que outras 

nacionalidades 

Ou seja, como explicar o 
drama de termos che-
gado até este extremo 

em que uma parcela muito im-
portante da classe política e do 
empresariado brasileiro está 
envolvida? Em primeiro lugar, 
seria ingênuo imaginarmos que 
a corrupção só existe por aqui. 
Ela está presente em todos 
os países do globo. Em todos, 
e sem exceção. Também não 
acho que o brasileiro seja mais 
corrupto que o americano, o 
alemão ou o japonês.

Dito isso, o que temos aqui 
– e que talvez nos diferencie 
dos outros – é aquilo que eu 
chamo de “corrupção das pe-
quenas coisas”. Ou seja, são 
atos menores e deliberados de 
corrupção presentes no nosso 
cotidiano, e que fogem do 
nosso tribunal de consciência. 
São atos cuja percepção de 
dano em consequência deles é 
mínima ou inexistente. Dizem 
que, se nós agíssemos como se 
estivéssemos constantemente 
sendo observados, eles dei-
xariam de existir. Talvez por 
isso o debate ético, no início, 
tenha sido mais desenvolvido 
no âmbito religioso, com um 
Deus onipresente e vigilante 
sobre nós.

Eu sou médico. Dia desses, 
entrei no elevador de serviço 
de um hospital em Curitiba. 
Fiquei surpreso ao perceber 
que entraram no mesmo ele-
vador de serviço cinco pessoas 
de uma mesma família que 
tinham ido visitar um paciente 
internado. O elevador parou, 
então, no primeiro andar e – 
surpresa – havia uma maca com 
um paciente que precisava ir 
para a UTI e que não teve como 
entrar por falta de espaço! 

Ultrapassar os limites de 
velocidade, estacionar em lo-
cal exclusivo para idosos, não 
devolver o troco, pedir ates-
tados falsos, não dar recibos, 
colar na prova... Afi nal, quem 
não tem pecados que atire a 
primeira pedra! Claro, todos 
esses “pecadilhos” cotidianos 
não estão presentes apenas 
no Brasil. Mas aqui temos um 
tribunal de consciência que 
talvez seja menos rígido que 
em outras sociedades. 

As razões para isso podem 

estar na nossa colonização 
predatória ou na baixa auto-
estima crônica do brasileiro, 
que sempre acha que o que 
vem de fora é melhor? Preci-
saríamos, assim, de uma forma 
de compensação? Darwin ou 
Freud podem explicar isso? 
As nossas reconhecidas vir-
tudes de tolerância com as 
diferenças, receptividade e 
alegria nos fizeram menos 
combativos também com 
aquilo que está errado? Estou 
exagerando? Sendo ingênuo? 
Então vamos lá...

Em um jantar em uma casa 
de amigos, um desconhecido 
nos diz que está com difi culda-
des, porque agora está tendo 
de dar recibos. Antes era mais 
fácil. Algo corriqueiro. Corri-
queiro? Morei durante anos 
na Itália. Na Itália da Máfi a e 
da Operação Mãos Limpas! E 
nunca escutei isso por lá. Os 
italianos queixavam-se, sim, de 
ter de pagar muitos impostos, 
mas colocarem abertamente 
formas de não os pagarem, 
de burlar as regras, isso eu 
sinceramente não vi. 

Se buzinarmos no trânsito 
para alguém que está errado, 
qual é a sua reação? Na maioria 
das vezes, responder com uma 
agressão verbal (ou mesmo 
física!).

Não quero com isso eximir 
a culpa do PT ou do seu ma-
cunaíma. E de tantos outros 
em todos os outros partidos. 
Eles são o fruto podre de uma 
sociedade que tolera muito 
as corrupções das pequenas 
coisas e que hoje se vê atônita, 
envergonhada e indignada com 
as grandes corrupções que 
hoje também estão no nosso 
cotidiano. Elas afetam nossa 
autoestima e comprometem a 
esperança de um país melhor. 
Raul Seixas, em um dos seus 
momentos de genialidade, di-
zia que quem não tem presente 
se conforma com o futuro.

As novas gerações podem 
mudar isso. Aos meus alunos 
eu sempre digo que reduzam 
sua tolerância com a corrupção 
das pequenas coisas. A banali-
dade do mal começa com elas. 
Macunaíma e sua criatura, mais 
cedo ou mais tarde, se vão. 
Deixarão, infelizmente, um dos 
capítulos mais tristes e vergo-
nhosos da história republicana 
brasileira. Mas a história tem o 
mau hábito de se repetir onde 
não se aprende com ela. 

Afi nal, a grande mudança 
é moral!

(*) - Médico oncologista e mastolo-
gista, é professor de Bioética e de 

Metologia Científi ca na Universidade 
Positivo e vice-presidente do Instituto 

Ciência e Fé em Curitiba.

Cicero Urban (*)

A corrupção das 
pequenas coisas

O Palácio do Planalto negou a possibilidade 
de redução da idade mínima de 65 anos para 
homens e mulheres requererem a aposen-
tadoria, conforme previsto na proposta da 
reforma da Previdência, enviada na última 
segunda-feira (5) ao Congresso Nacional. Em 

nota, o governo federal explica que a idade 
de 65 anos se baseia no envelhecimento da 
população brasileira e é “ponto central para 
que se encontre equilíbrio futuro nos gastos 
com aposentadorias”. O texto diz ainda que 
“o governo fará todo o possível junto à sua 

base aliada no Congresso Nacional para a 
manutenção do texto original da reforma”. 
O relatório da proposta da reforma da Pre-
vidência deve ser analisado pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara 
dos Deputados nesta  semana (ABr).

O Ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, declarou ser favorável ao 
cumprimento da norma da An-
visa que proíbe os aditivos que 
dão sabor e cheiro aos cigarros. 
“80% dos fumantes começam a 
fumar antes dos 18, então, para 
esse público esses aditivos são 
atraentes. Isso não é bom para 
a saúde pública”, disse Barros, 
logo após reunião do Conselho 
Nacional de Saúde.

Em 2012, a Anvisa  estabe-
leceu norma que dispôs sobre 
os limites máximos de alcatrão, 
nicotina e monóxido de carbono 
nos cigarros, proibiu o uso de 
palavras como “light”, “suave”, 
“soft”, dentre outras e restringiu 
o uso de substâncias aditivas em 
cigarros, permitindo somente a 
utilização dos aditivos indispen-
sáveis ao processo produtivo. No 
entanto, a regra nunca esteve em 
vigor, já que entidades ligadas à 
indústria do fumo entraram com 
ação no STF, que acatou o pedido 
liminarmente. 

Ministro da Saúde, Ricardo Barros.

O presidente Michel Te-
mer disse na sexta-feira (9) 
que as mudanças propostas 
pelo governo para a reforma 
da Previdência podem ser 
impopulares agora, mas, no 
futuro, serão consideradas 
populares. “Esta é a grande 
verdade. Alguém tem que 
ter a coragem de enfrentar o 
problema seríssimo que o Bra-
sil está atravessando”, disse 
a jornalistas após participar 
de cerimônia de inspeção e 
assinatura de atos na Barra-
gem de Jucazinho, município 
pernambucano de Surubim.

Perguntado sobre possíveis 
protestos contra as propostas 
de mudança na Previdência, 
Temer considerou “uma coisa 
boa” e ressaltou ser “indispen-
sável” fazer a reforma. “Podem 
ser impopulares hoje, mas 
serão populares amanhã. Não 
tenho a menor dúvida disso. 
Elas são, isto sim, indispensá-
veis e esta indispensabilidade 
vai se revelando pouco a pouco, 

Temer durante assinatura de acordos para execução de obras 

na Barragem de Jucazinho-PE.
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Doação aos fundos 
do idoso na 
declaração de IR

A Comissão de Defesa da Pes-
soa Idosa aprovou o projeto que 
permite doação de pessoa física a 
fundos do idoso controlados pelos 
conselhos municipais, estaduais e 
nacional, até o percentual de 3% 
sobre o IR devido. A doação poderá 
ser feita diretamente na Declaração 
de Ajuste Anual do IR. A dedução só 
se aplicará a doações em espécie e 
não valerá para o contribuinte que 
utilizar o desconto simplifi cado, 
apresentar a declaração em for-
mulário ou entregar a declaração 
fora do prazo. 

Ainda segundo a proposta, o 
pagamento da doação deverá ser 
efetuado até a data de vencimen-
to da primeira quota ou da quota 
única do imposto. Por fi m, o texto 
determina que sejam aplicáveis 
aos incentivos fi scais destinados 
aos fundos dos idosos as mesmas 
regras previstas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente para as 
doações destinadas aos fundos da 
infância e da adolescência.

O parecer da relatora, de-
putada Leandre (PV-PR), foi 
favorável à proposta. Segundo 
ela, a proposta facilita, desburo-
cratiza e estimula as doações aos 
fundos dos idosos. A proposta 
agora será analisada, em caráter 
conclusivo, pelas comissões de 
Seguridade Social; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Responsabilidade 
de gestor sobre 
dívida ajuizada

A Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara aprovou 
o projeto do deputado Gonzaga 
Patriota (PSB-PE), que elimina a 
responsabilidade do gestor público 
sobre determinada dívida a partir 
do momento em que for ajuizada a 
respectiva ação de cobrança. Atual-
mente, conforme entendimento do 
Ministério Público, essa responsabi-
lidade só termina quando o devedor 
é citado pelo ofi cial de Justiça.

O projeto inclui na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal a necessida-
de apenas do registro em cartório 
para atestar que foi ajuizada a ação 
de cobrança de dívida, e afastar 
a responsabilidade fi scal do ges-
tor. Segundo Patriota, muitos 
prefeitos reclamam que, apesar 
de ajuizarem ações de cobrança 
em tempo hábil, respondem a 
processos por crime de responsa-
bilidade fi scal porque os ofi ciais de 
Justiça não conseguem encontrar 
o endereço do devedor.

Para o relator na comissão, 
deputado Enio Verri (PT-PR), os 
gestores municipais não podem 
ser responsabilizados pela falta de 
citação válida do devedor. “O pre-
feito continua responsável pela 
iniciativa da ação de cobrança. A 
intimação da citação, no entanto, é 
ato do ofi cial de Justiça e deve se 
valer dos meios previstos no CPC, 
sob o comando do juiz”, afi rmou 
(Ag.Câmara).

Venda de 
produto 

com preço 
diferente

A Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara apro-
vou o projeto que considera 
prática abusiva do comércio 
oferecer produtos e serviços 
com preços diferenciados, 
em função da forma de paga-
mento (em dinheiro, cheque 
ou cartão) escolhida pelo 
consumidor. Atualmente, 
o entendimento da Justiça 
é que os lojistas não são 
obrigados a receber outra 
forma de pagamento além 
de dinheiro. Mas se rece-
berem, não podem praticar 
preços diferentes para cada 
opção.

O colegiado aprovou um 
substitutivo apresentado 
pela deputada Tia Eron 
(PRB-BA) ao projeto do 
deputado Celso Russo-
manno (PRB-SP). Trata da 
ampliação dos prazos de 
reclamação de produtos e 
de questões relacionadas 
a cláusulas contratuais. A 
deputada Tia Eron optou 
por uma nova redação, que 
incorpora emendas aprova-
das na Comissão de Defesa 
do Consumidor e partes dos 
três projetos que tramitam 
com o texto de Russomano. 
De acordo com a versão, o 
Código do Consumidor tam-
bém se aplica à comerciali-
zação de produtos usados, e 
não apenas aos novos.

O texto dobra o prazo 
de reclamação dos clientes 
por defeitos fáceis de serem 
notados. O prazo será de 60 
dias para serviços e produtos 
não duráveis e de 180 dias 
para os duráveis. Caso a 
reclamação seja atendida 
pelo fornecedor, reinicia-se 
o prazo. Outro dispositivo 
determina que a autoridade 
poderá ser processada por 
crime de responsabilidade 
quando demorar mais de 60 
dias para cumprir decisão 
judicial contra produto cujo 
consumo seja considerado 
nocivo à saúde ou à seguran-
ça pessoal. O projeto tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisado agora na Comissão 
de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Mas a Comissão Direto-
ra do Senado decidiu 
aguardar o julgamento 

do Pleno do  STF para tomar 
providências sobre o afasta-
mento ou não de Renan. 

Por 6 votos a 3, o STF rever-
teu, em sessão na quarta-feira 
(7). A maioria dos ministros 
entendeu que o fato de o sena-
dor ser réu em uma ação penal 
o impede de permanecer na 
linha sucessória da Presidên-
cia da República, mas não o 
impossibilita de permanecer à 
frente da Casa.

O Senado aprovou, em pri-
meiro turno, projeto de mo-
dernização da Lei de Licitações 
e Contratos. O texto tem sido 
defendido pelos senadores 
como um novo marco legal para 
essas práticas. Entre as inova-
ções, destacam-se a inversão 
de fases — o julgamento das 
propostas antes da habilitação 
—, e a contratação do seguro, 
que poderá garantir a conclusão 
de uma obra pública, em caso de 
difi culdades enfrentadas pela 
empresa contratada. 

A tentativa de afastamento do senador Renan Calheiros da Presidência do Senado,

marcou a semana no Senado.
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Permanência de Renan na 
presidência do Senado foi 

o destaque da semana
Uma liminar concedida na segunda-feira (5) pelo ministro do STF, Marco Aurélio Mello, determinava o 
imediato afastamento de Renan Calheiros da Presidência do Senado

Também foi aprovado pelo 
Senado projeto que estende 
de abril de 2015 até abril de 
2018 o prazo para os municí-
pios elaborarem seus Planos 
de Mobilidade Urbana. Foi 
aprovada ainda pelo Plenário 
a adesão do Brasil a duas 
convenções internacionais, 
sobre o pagamento de pensões 
alimentícias, e um acordo com 
a Bélgica, de cooperação em 

matéria penal. As matérias vão 
agora a promulgação.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros, disse que 
será possível votar nesta 
terça-feira 13, e promulgar 
no dia 15, a proposta, que 
estabelece limite para os gas-
tos públicos nos próximos 20 
anos. Já cumpriu a terceira e 
última sessão de discussão, 
e agora está pronta para ser 

votada no Plenário. Também, 
a Comissão de Constituição e 
Justiça aprovou proposta que 
busca simplifi car as exigências 
fi scais e tributárias dirigidas a 
microempresas e empresas de 
pequeno porte, especialmente 
em municípios menores. A 
chamada PEC da Desburocra-
tização segue para dois turnos 
de discussão e votação no 
Plenário (Ag.Senado). 

No futuro, mudanças na 
Previdência ‘serão populares’

especialmente com o apoio do 
Congresso e com o apoio que, 
certa e seguramente, nós tere-
mos de vários setores sociais”.

Enviada ao Congresso na 
última segunda-feira (5), a 
proposta da reforma da Pre-
vidência prevê, entre outros 
pontos, uma idade mínima de 65 
anos para homens e mulheres se 

aposentarem e tempo mínimo 
de contribuição de 25 anos. 
No entanto, para aposentar-se 
com o benefício integral, o tra-
balhador precisará contribuir 
por 49 anos. As novas regras, 
se aprovadas, valerão para ho-
mens com idade inferior a 50 
anos e mulheres com menos 
de 45 anos (ABr).

Ministro é favorável à proibição 
de aditivos em cigarros

As entidades pediram a sus-
pensão da norma e questiona-
ram a competência da Anvisa 
para tratar do tema. “Ela [An-
visa] tem essa competência”, 
defendeu o ministro. Quando 
assumiu a pasta, Barros esteve 
com a relatora do processo, 
ministra Rosa Weber, e tratou 
sobre o tema, entre outros. Para 
ele, a proibição de aditivos de ci-
garros é um assunto prioritário 
para o Ministério da Saúde.

Com a expectativa da vota-
ção, o presidente da Anvisa, 
Jarbas Barbosa foi ao Supremo 
para “esclarecer os motivos 
pelos quais a agência quer 
proibir o uso de substâncias que 
possuam tão somente a função 
de mascarar sabores, odores e 
sensações ruins em cigarros 
e outros produtos fumígenos, 
com o objetivo de fazer com que 
os usuários utilizem cada vez 
mais estes produtos” (ABr).

Governo nega redução de idade mínima
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1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Ipiranga. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Flavio Guimarães da Silva Filho, 
REQUERIDO POR Flavio Guimarães da Silva e Cristiane sattolo guimarães da silva - PROCESSO 
Nº1002771-16.2014.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do 
Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Janaina Rodrigues Egea Uribe, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 14/03/2016, foi decretada a PARCIAL INTERDIÇÃO de Flávio Guimarães 
da Silva Filho, CPF 228.569.378-88, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente 
os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, por ser portador de Paralisia 
Cerebral Quadriplágica Espática (CID G 80.0), sendo nomeados como CURADORES, seus 
genitores, Sr. Flávio Guimarães da Silva e Sra. Cristiane Sattolo Guimarães da Silva. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de agosto de 2016.  

GOTALUBE ADITIVOS LTDA torna público que recebeu da 
CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 29007544, 
válida até 08/12/2018, para Fabricação de outros produtos 
químicos não especifi cados anteriormente sito na RUA MOU-
RATO DE OLIVEIRA, 501, CACHOEIRINHA, SÃO PAULO.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, torna público, para conhecimento dos interessados, que os imó-
veis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos um a um, a quem
maior lance oferecer, através de Leilão Online em 16 de Dezembro de 2016 a partir das 9h30 horas pelo
site www.sold.com.br, sendo o Leiloeiro responsável: Fabio Zukerman, com escritório na Rua Tenente
Negrão, 140 - 3º Andar – São Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 719. O Leilão será regido pelas normas e
disposições (incluindo condições de pagamento) consignadas no Edital, disponível no site indicado, que
os interessados aceitam por adesão sem qualquer restrição ou ressalva e pela legislação aplicável.
Listagem de imóveis a serem leiloados: Lote: 1 - Descrição: Sala Comercial, 2 vagas no Pque
Residencial Aquarius em S.Jose Campos/SP - SALA COMERCIAL C/ 02 VAGA DE GARAGEM –
BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS* Avenida Cassiano Ricardo, nº 319 - Sala 604 -Tipo 05
- Pátio Business - Empreendimento Pátio das Américas* Área privativa: 66,90m² * Área construída:
151,89m²* Matrículas: 232.778 do 1º CRI de São José dos Campos/SP.* Contribuinte: 40.0301.0008.0067
- Prefeitura de São José dos Campos/SP. OBS.: Com direito ao uso de duas vagas de garagem em lo-
cais indeterminados, conforme Matrícula.- Valor médio mensal Condomínio: R$ 762,26- Valor médio
mensal IPTU: R$ 139,21 - LOCALIZAÇÃO: Excelente localização, região com todos os melhoramentos
públicos, próximo a Praça Pirapema. - Lance Inicial: R$ 412.000,00 Lote: 2 - Descrição: Chácara
com Piscina no Bairro Rio Acima, Monte Mor/SP - CHÁCARA C/PISCINA - BAIRRO RIO ACIMA*
Rua Carlos Romário Benedicto, nº 442 - Loteamento Campos de Monte Mor* Área de terreno:
1.542,60m² * Área construída: 215,95m² * Matrícula: 10.821 do CRI de Monte Mor/SP* Contribuinte:
27.32.20.0325.01.0000 - Prefeitura de Monte Mor/SP- Valor médio mensal IPTU: R$ 92,80 - LOCALIZA-
ÇÃO: Com todos os melhoramentos públicos e comércio local. - Lance Inicial: R$ 319.000,00 Lote: 3 -
Descrição: Apto. 3 dorms, 1 vaga no Centro em Campo dos Goytacases/RJ - APARTAMENTO C/ 03
DORMITÓRIOS E 01 VAGA DE GARAGEM - BAIRRO CENTRO* Rua Ipiranga, nº 182 - Apto 102 -
Edifício Portal do Ipiranga* Área privativa: 77,38m² * Área construída: 102,78m² * Matrícula: 14.073 do 2º
CRI de Campos dos Goytacazes/RJ* Contribuinte: 0000124228- Prefeitura de Campos de Goytacazes/
RJ- Distribuição Interna: Três dormitórios, sala de estar/jantar, terraço, cozinha, área de serviço, ba-
nheiro social. OBS.: Com direito a uma vaga de garagem no estacionamento do Edifício, conforme
Matrícula.LOCALIZAÇÃO: Excelente localização, próximo av. 28 de Março, com todos os melhoramen-
tos públicos e comércio local. - Lance Inicial: R$ 131.000,00 Lote: 4 - Descrição: Casa na Bela Vista
em Palhoça/SC - CASA - BAIRRO BELA VISTA* Rua José João Barcelos, nº 375 - Casa nº 31 - Tipo A
- Subtipo AA - Condomínio Terra Nova Palhoça I* Área de terreno: 143,00m² * Área construída: 46,72m²
* Matrícula: 48.679 do CRI de Palhoça/SC* Contribuinte: 01.04.002.7811.000.16 - Prefeitura Municipal de
Palhoça/SC - LOCALIZAÇÃO: Imóvel localizado em bairro residencial, com todos os melhoramentos
públicos e comércio local. - Lance Inicial: R$ 85.000,00 Lote: 5 - Descrição: Casa no Monte Encanta-
do em Cavalcante/GO - CASA - BAIRRO MONTE ENCANTADO* Rua São Judas Tadeu, nº 326 - Lt.03
- Qd.76 - Loteamento Morro Encantado* Área de terreno: 600,00m² * Área construída: 336,20m² (na Pre-
feitura)* Matrícula: 7.501 do CRI de Cavalcante/GO* Contribuinte: 002.076.0003.000 - Prefeitura de Ca-
valcante/GO- Distribuição Interna: Dois dormitórios sendo duas suítes, sala de estar, cozinha, banheiro
social, área de serviço, área de lazer, terraço. LOCALIZAÇÃO: Bairro residencial, com todos os melho-
ramentos públicos. - Lance Inicial: R$ 175.000,00 Lote: 6 - Descrição: Casa, 3 dorms em Sta. Bárba-
ra do Sapucaí, Piranguinho/MG -CASA C/ 03 DORMITÓRIOS - BAIRRO SANTA BÁRBARA DO
SAPUCAÍ* Rua Sebastião Sobrinho, nº 379 - Loteamento São Benedito* Área de terreno: 300,00m² *
Área construída: 157,92m² (na Matrícula) e 195,00m² (na Prefeitura) * Matrícula: 2.247 do CRI de
Brazópolis/MG* Contribuinte: 885.001.006.000023.000279.0001(Insc. Imob) - Prefeitura de Piranguinho/
MG- Distribuição Interna: Sala de estar , tv e jantar, três dormitórios sendo uma suíte, cozinha, banheiro
social, área de serviço coberta, quintal e varanda na frente. LOCALIZAÇÃO: Bairro residencial, com to-
dos os melhoramentos públicos, próximos a Av. Cel José Geraldo Félix da Mota. - Lance Inicial: R$
149.000,00 Lote: 7 - Descrição: Área Industrial em Canabarro, Teutônia/RS - ÁREA INDUSTRIAL -
BAIRRO CANABARRO* Rua Carlos Arnt, nº 715 * Área de terreno: 18.749,28m² * Área construída:
13.949,37m² ( Matricula nº 3.053).* Matriculas: 3.053 - 3.054 e 3.059 do CRI de Teutônia/RS* Contribuin-
te: 3011.000808 - 3011.000809 e 3011.000806 - Prefeitura de Teutônia/RS - LOCALIZAÇÃO: Ótima loca-
lização, com todos os melhoramentos públicos e comércio local. - Lance Inicial: R$ 5.430.000,00 Lote:
8 - Descrição: Apto. no Centro em Caçador/SC - APARTAMENTO - BAIRRO CENTRO* Rua Ernesto
Martello, nº 132 - Apto 402 vaga nºs 402A/402B - Edifício Boungainville *Área privativa: 183,55m² (apto)
e 15,63m² (cada vaga)*Área construída: 192,03m² (apto) e 16,35m² (cada vaga)* Matrículas: 15.822 do
CRI de Caçador/SC* Contribuinte: 001.01.069.0677.008 - Prefeitura de Caçador/SC - LOCALIZAÇÃO:
Imóvel em Bairro residencial,acesso as principais vias, com toda infraestrutura e comércio local. - Lan-
ce Inicial: R$ 268.000,00 Lote: 9 - Descrição: Terreno no Pque. Bandeirantes em Rio Verde/GO - TER-
RENO – BAIRRO PARQUE BANDEIRANTES* Rua Marcha para o Oeste, s/nº - Quadra 01/08 - Lote A*
Área de terreno: 7.000,00m² * Matrícula: 68.231 - CRI de Rio Verde/GO* Contribuinte: 1.23.00089.00150-
1 - Prefeitura de Rio Verde/GO.OBS.: Terreno não demarcado. LOCALIZAÇÃO: Ótima localização, re-
gião com todos melhoramentos públicos, avenida com diversos comércios e serviços. - Lance Inicial:
R$ 4.697.000,00 Lote: 10 - Descrição: Galpão Industrial, Distrito de Abrantes em Camaçari/BA -
GALPÃO INDUSTRIAL - DISTRITO DE ABRANTES* Rodovia BA 099 - Estrada do Coco Km 9,5 *
Área de terreno: 10.850,00m²* Área construída: 3.744,00m² (na Matrícula) e 4.197,95m² (in loco)* Matrí-
cula: 13.300 do 1º CRI de Camaçaria/BA* Contribuinte: 94108 - Prefeitura de Camaçari/BA.
OBS.:Unidade comercial composta por 03 prédios:(i) Galpão 01 - Área construída de 1.911,36m² (in
loco)(ii) Galpão 02 - Área construída de 244,42m² (in loco)(iii) Galpão 03 - Área construída de 2.042,17m²
(in loco)(iv) Pavimentação em paralelepípedo - 3.714,47m² (in loco)- Valor médio mensal IPTU: R$
3.777,82 - LOCALIZAÇÃO: Terreno com formato irregular, topografia plana, estando no nível do greide da
rua com um acesso pela Rodovia BA-099. - Lance Inicial: R$ 8.693.000,00 Lote: 11 - Descrição: Terre-
no no Bairro Tânia em Santa Cruz Cabrália/BA - TERRENO – BAIRRO TÂNIA* KM 03 da Estrada Santa
Cruz Cabrália - denominado Sítio Primavera/Visgueiro* Área de terreno: 471.964,00m²* Matrícula: 1.537
do CRI de Santa Cruz Cabrália/BA.* Contribuinte: 01.04.217.1462.001 - Prefeitura de Santa Cruz
Cabralia/BA.- Valor médio mensal IPTU: R$ 5.868,09 - LOCALIZAÇÃO: Localização em averiguação
pelo responsável - Lance Inicial: R$ 3.685.000,00 Lote: 12 - Descrição: Loja no Bairro São José em
Aracaju/SE - LOJA - BAIRRO SÃO JOSÉ* Rua Lagarto, nº 1664 * Área de terreno: 369,62,00m² * Área
construída: 246,11m² * Matrícula: 8.769 do 4º CRI de Aracaju/SE* Contribuinte: 23.01.023.0164.00-001
(Insc. Cad.) - Prefeitura de Aracaju/SE - LOCALIZAÇÃO: Bairro com todos os melhoramentos públicos.
Imóvel com fácil acesso e próximo a Avenida Barão de Maruim. - Lance Inicial: R$ 540.000,00.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

COLUMBIA S/A
CNPJ: 01.544.197/0001-92

Relatório da Diretoria
Prezados Senhores: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. os Balanços Patrimoniais levantado em 31 de dezembro de 2015, acompanhando das Demonstrações do Resultado,
Mutação do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa do exercício findo naquela data. Atenciosamente, A Diretoria

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2014  (Em milhares de Reais)
       Controladora          Consolidado

Ativos Nota 31/12/15 31/12/14 31/12/15 31/12/14
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 8  1.659  2.822  21.274  20.611
Contas a receber de clientes 9  7.432  2.985  203.942  251.944
Créditos a receber 10  6.516  3.392  358  346
Estoques 11  -  -  36.324  60.985
Adiantamentos a terceiros 12  1.215  1.199  13.984  58.230
Dividendos a receber  1.563  856  1.563  536
Beneficío FUNDAP 13  -  -  172  2.439
Impostos a recuperar 14  669  654  32.237  25.660
Imposto de renda e
 contribuição social a recuperar -  -  1.104  814
Despesas pagas
 antecipadamente  431  851  1.074  1.193
Ativos mantidos para venda 7  3.579  5.426  35.704  39.403
Total do ativo circulante  23.064  18.185  347.736  462.161
Ativo não circulante

Realizável a longo prazo
Contas a receber de clientes 9  -  -  13.014  946
Créditos a receber 10  82.875  74.022  38.940  28.463
Depósitos judiciais  -  -  765  828
Caução FUNDAP 13  -  -  1.342  5.986
Impostos a recuperar 14  -  -  23.116  -
Imposto de renda e
  contribuição social diferidos 15  -  -  11.345  6.301
Total do Realizável
 a longo prazo  82.875  74.022  88.522  42.524

Propriedade para investimento 16  6.608  6.608  10.838  12.290
Imobilizado 17  15.422  16.393  18.877  20.319
Intangível 18  1.662  2.277  5.641  5.081
Investimentos 19  13.111  31.813  9.913  13.868
Total do ativo não circulante  119.678  131.113  133.791  94.082

Total dos ativos  142.742  149.298  481.527  556.243

       Controladora          Consolidado
Passivos Nota 31/12/15 31/12/14 31/12/15 31/12/14
Passivo circulante
Financiamentos e empréstimos 21  19.647  28.850  229.785  270.184
Fornecedores e outras
 contas a pagar 22  14.061  8.235  139.368  170.603
Adiantamento de clientes  -  -  3.629  2.791
Salários e encargos sociais  2.978  1.616  4.633  3.942
Impostos e contribuições
  a recolher 23  3.491  1.104  4.595  7.039
Imposto de renda e
 contribuição social a pagar  -  -  9  133
Dividendos a pagar  -  -  455  135
Receita diferida  -  -  166  126
Passivos mantidos
  para venda 7 e 19  16.019  17.951  44.711  42.884
Total do passivo circulante  56.196  57.756  427.351  497.837
Passivo não circulante
Financiamentos e empréstimos 21  41.601  7.950  33.472  8.002
Adiantamento de clientes  -  -  20.577  -
Impostos a recolher 23  -  -  -  196
Provisão para contingências 24  -  -  3.473  1.074
Imposto de renda
 diferido passivo  2.247  2.247  2.247  2.247
Provisão para passivo
  a descoberto 19  53.108  41.323  5.532  5.484
Total do passivo não circulante  96.956  51.520  65.301  17.003
Patrimônio Líquido 25
Capital social 150.772  70.000  150.772  70.000
Capital social a integralizar (3.364)  (2.148)  (3.364)  (2.148)
Adiantamento para futuro
  aumento de capital  1.621  50.491  1.621  50.491
Ajuste de avaliação patrimonial  127  250  127  250
(Ágio) Deságio em transações
  de capital  (27.477)  (14.435)  (27.477)  (14.435)
Prejuízos acumulados (132.089)  (64.136) (132.089)  (64.136)
Patrimônio líquido atribuível
  aos controladores (10.410)  40.022  (10.410)  40.022
Participação dos não
   controladores  -  -  (715)  1.381
Total do patrimônio líquido (10.410)  40.022  (11.125)  41.403
Total dos passivos 153.152  109.276  492.652  514.840
Total dos passivos e
   patrimônio líquido  142.742  149.298  481.527  556.243

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de Reais)
       Reserva de

Adian- Ajuste (Ágio)             lucros Total do
tamento de Deságio Reserva patrimônio Partici-

Capital para  ava- em tran- de Pre- líquido pação de Total
social  futuro  liação sações Re- reten- juízos atribuível não Patri-

Capital a inte-  aumento patri-   de serva ção de acumu-  aos contro-  contro- mônio
 social gralizar de capital monial   capital  legal   lucros    lados      ladores  ladores  líquido

Saldo em 1 de janeiro de 2014  70.000  (2.148)  -  250  -  687  508  (19.307)  49.990  (1.369)  48.621
Resultado líquido do exercício  -  -  -  -  -  -  -  (46.024)  (46.024)  (14.504)  (60.528)
Total de outros resultados
  abrangentes do exercício  -  -  -  -  -  -  -  (46.024)  (46.024)  (14.504)  (60.528)
Adiantamentos para futuro aumento
  de capital  -  -  50.491  -  -  -  -  -  50.491  -  50.491
Aumento de capital social
 (não controladores)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  300  300
Dividendos complementares em 2014  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (135)  (135)
Variação de participação em minoritários  -  -  -  -  (14.435)  -  -  -  (14.435)  17.089  2.654
Reserva legal e reserva de retenção
  de lucros  -  -  -  -  -  (687)  (508)  1.195  -  -  -
Saldo em 31 de dezembro de 2014  70.000  (2.148)  50.491  250  (14.435)  -  -  (64.136)  40.022  1.381  41.403
Resultado líquido do exercício  -  -  -  -  -  -  -  (67.953)  (67.953)  (7.608)  (75.561)
Ajuste de conversão de investida no exterior  -  -  -  164  -  -  -  -  164  -  164
Outros resultados abrangentes  -  -  -  (287)  -  -  -  -  (287)  -  (287)
Total de outros resultados abrangentes
  do exercício  -  -  -  (123)  -  -  -  (67.953)  (68.076)  (7.608)  (75.684)
Adiantamentos para futuro aumento
  de capital  -  -  28.538  -  -  -  -  -  28.538  -  28.538
Integralização de capital  -  2.148  -  -  -  -  -  -  2.148  -  2.148
Aumento de capital social  80.772  (3.364)  (77.408)  -  -  -  -  -  -  - -
Aumento de participação em controlada  -  -  -  -  (13.042)  -  -  -  (13.042)  5.512  (7.530)
Saldo em 31 de dezembro de 2015  150.772  (3.364)  1.621  127  (27.477)  -  - (132.089)  (10.410)  (715)  (11.125)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014  (Em milhares de Reais)

       Controladora          Consolidado
Fluxo de caixa das Nota 31/12/15 31/12/14 31/12/15 31/12/14
 atividades operacionais
Resultado líquido do exercício  (67.953)  (46.024)  (75.561)  (60.528)
Ajustes para:
Depreciação 17  2.987  1.712  6.836  4.141
Amortização 18  641  521  1.009  728
Resultado da venda de ativos
  imobilizado 17  297  (1)  666  110
Provisão para devedores
  duvidosos  -  -  1.009  -
Despesa de juros com
 empréstimos e financiamentos  5.198  5.007  34.942  33.644
Despesa de juros com partes
  relacionadas  4.598  3.450  3.861  1.865
Receita de juros com partes
 relacionadas  (14.188)  (7.695)  (1.105)  (71)
Variação cambial sobre
 empréstimos  -  -  -  7.295
Resultado de equivalência
  patrimonial 19  24.214  (2.429)  2.130  (1.062)
Resultado de equivalência
  patrimonial - operações
   descontinuadas 19  24.926  37.816  50  46
Despesas de juros de
 desconto de duplicatas  -  -  3.495  -
Provisão para contingências  -  -  1.649  -
Baixa de ativo biológico  -  -  241  -
Provisão para perda em mutuo
 com partes relacionadas  4.463  -  5.784  -
Provisão para imposto de
 renda e contribuição social  -  -  16  1.256
Constituição de tributo diferido  -  -  (6.554)  2.421
Valor justo do ativo biológico  -  -  (531)  24.851
Outros  -  (372)  -  (381)
Mensuração a valor justo de
  propriedades para investimento -  -  6.949  -
Resultado na venda de
 investimetos - operações
  descontinuadas (1.574)  -  (1.574)  -
Variação nos ativos e
 passivos operacionais
Contas a receber de clientes  (4.447)  (1.797)  30.949  (10.290)
Créditos a receber  (793)  (163)  956  (1.078)
Estoques  -  -  24.651  (20.074)
Adiantamentos a terceiros  (16)  2.775  44.614  (5.216)
Beneficío FUNDAP  -  -  2.267  (917)
Impostos a recuperar  (15)  (334)  (29.417)  (18.501)
Despesas pagas antecipadamente  420  (654)  171  (928)
Adiantamento parceria agrícola  -  -  (226)  (996)
Depósitos judiciais  -  -  63  260
Caução FUNDAP  -  -  4.644  816
Fornecedores e outras
  contas a pagar  5.826  1.995  (28.644)  72.937
Adiantamento de clientes  -  -  21.438  1.402
Salários e encargos sociais  1.362  1.008  499  1.172
Impostos a recolher  2.387  900  (920)  (1.650)
Receita diferida  -  -  40  -
Parceria agrícola a pagar  -  -  -  702
Provisão para contingências  -  -  750  (112)
Outros fluxos de caixa de
  atividades operacionais
Juros pagos com empréstimos (6.371)  (6.570)  (38.911)  (38.950)
Imposto de renda e
 contribuição social pagos  -  -  (430)  (901)
Fluxo de caixa líquido (usados nas)
  provenientes das atividades
   operacionais  (18.038)  (10.855)  15.806  (8.009)
decorrente de operações
 continuadas  -  -  29.472  5.867
decorrente de operações
  descontinuadas  -  -  (13.666)  (13.876)
Fluxo de caixa de atividades
  de investimento
Empréstimos a receber de
 terceiros - concedidos  -  -  (150)  -
Empréstimos a receber de partes
 relacionadas - concedidos  (47.496)  (50.297)  (10.351)  (8.163)
Empréstimos a receber de partes
 relacionadas - recebidos  47.564  8.603  12.547  410
Juros recebidos de empréstimos
 com partes relacionadas  5.473  1.847  -  -
Aquisição de imobilizado 17  (5.017)  (8.282)  (5.780)  (18.214)
Venda de imobilizado 17  2.704  82  2.752  489
Aquisição de intangível 18  (26)  (1.476)  (1.567)  (3.977)
Aumento de capital em investidas  (30.750)  (2.688)  -  -
Aquisição de participação
  acionária  em investidas  (8.105)  -  (8.105)  -
Caixa recebido da venda
  de ativos (Interporti)  -  -  3.289  3.251
Dividendos recebidos de investidas  837  2.741  837  2.741
Investimentos em ativo biológico  -  -  (1.878)  (4.890)
Fluxo de caixa usado nas
 atividades de investimento  (34.816)  (49.470)  (8.406)  (28.353)
decorrente de operações
 continuadas  -  -  (6.065)  (10.728)
decorrente de operações
 descontinuadas  -  -  (2.341)  (17.625)
Fluxo de caixa de atividades
 de financiamento
Novos empréstimos e
  financiamentos  com terceiros  8.180  28.139  438.734  443.942
Pagamentos de empréstimos e
 financiamentos com terceiros  (18.048)  (14.185) (506.769)(454.745)
Novos empréstimos
 e financiamentos
  com partes relacionadas 77.754  46.885  35.450  2.647
Pagamentos de empréstimos e
 financiamentos com partes
   relacionadas (46.881)  (48.192)  (5.003)  (2.113)
Aumento de capital de acionistas
  não controladores  -  -  -  173
Aumento de capital  30.686  -  30.686  399
Adiantamento para futuro
  aumento de capital  -  50.491  -  50.491
Caixa líquido proveniente das
  (usados nas) atividades
   de financiamento  51.691  63.138  (6.902)  40.794
(Redução) Aumento líquido em
  caixa e equivalentes de caixa  (1.163)  2.813  498  4.432
Efeito da variação cambial sobre
  o caixa mantido  -  -  165  121
Caixa e equivalentes de caixa
  em 1º de janeiro  2.822  9  20.611  16.058
Caixa e equivalentes de caixa
  em 31 de dezembro  1.659  2.822  21.274  20.611
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados  Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014  (Em milhares de Reais)

        Controladora              Consolidado
Nota 31/12/15 31/12/14    31/12/15    31/12/14

Receita 26  48.451  27.987  1.440.424  1.254.563
Custo das mercadorias
 vendidas e dos serviços
    vendidos 27  (53.314)  (29.982) (1.415.280) (1.204.678)
Resultado bruto  (4.863)  (1.995)  25.144  49.885
Despesas com vendas 27  (359)  (128)  (9.560)  (8.121)
Despesas gerais e
 administrativas 27  (13.562)  (7.993)  (48.079)  (39.845)
Outras receitas (despesas)
 operacionais líquidas 27  5  13  (1.918)  (1.335)
Resultado da venda de
 ativos imobilizado (297)  1  (294)  18
Resultado de equivalência
 patrimonial 19  (24.214)  2.429  (2.130)  1.062
Mensuração a valor justo de
 propriedades para investimento  -  -  (6.949)  -
Resultado antes das receitas
 (despesas) financeiras
  líquidas e imposto de renda
    e contribuição social (43.290)  (7.673)  (43.786)  1.664
Despesas financeiras 28  (11.637)  (8.656)  (24.141)  (16.898)
Receitas financeiras 28  338  8.112  2.870  2.803
(Perdas) Ganhos com
  variação cambial 28  (112)  9  2.770  (1.660)
Receitas (despesas)
 financeiras líquidas (11.411)  (535)  (18.501)  (15.755)
Resultado antes do
  imposto de renda
   e contribuição social (54.701)  (8.208)  (62.287)  (14.091)
Imposto corrente 29  -  -  (16)  (1.256)
Imposto diferido 29  -  -  6.554  (53)
Imposto de renda e
  contribuição social  -  -  6.538  (1.309)
Lucro (Prejuízo) líquido do
 exercício das operações
  continuadas  (54.701)  (8.208)  (55.749)  (15.400)
Prejuízo das operações
  descontinuadas 7 e 19  (13.252)  (37.816)  (19.812)  (45.128)
Prejuízo líquido
 do exercício (67.953)  (46.024)  (75.561)  (60.528)
Atribuível aos acionistas
 da Companhia  (67.953)  (46.024)  (67.953)  (46.024)
Participação dos
 não controladores  -  -  (7.608)  (14.504)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados abrangentes Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - (Em milhares de Reais)

        Controladora              Consolidado
31/12/15 31/12/14    31/12/15   31/12/14

Resultado líquido do exercício  (67.953)  (46.024)  (75.561)  (60.528)
Ajuste de conversão de
  investimento no exterior  164  -  164  -
Outros resultados abrangentes  (287)  -  (287)  -
Total de resultados
 abrangentes  (68.076)  (46.024)  (75.684)  (60.528)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional: A Columbia S.A. (“Companhia”), é uma sociedade
anônima de capital fechado, que tem por objeto social a prestação de servi-
ços em estabelecimentos de armazéns gerais e silos, em prédios próprios ou
locados e com equipamentos próprios ou arrendados para o armazenamento
e conservação de mercadorias em geral. A Companhia, em conjunto com
suas controladas, compartilha estruturas de custos corporativos, gerenciais
e operacionais. Os custos relacionados aos negócios são reconhecidos em
cada uma das empresas segundo a proporcionalidade das mesmas em rela-
ção a tais custos. A Companhia tem sua sede na cidade de Cotia, Estado de
São Paulo, na Avenida Pasadena, 104 - Parque Industrial San José, CEP
06715 - 864. No final do exercício de 2014, a Administração da Companhia
iniciou um processo de reestruturação de seus negócios com i) a colocação
a venda de 3 das suas controladas (Energia Florestal, Operflora e
Pelletbraz); e ii) com o encerramento das atividades na Columbia Logística,
conforme explicado na nota explicativa 7 Ativos mantidos para a venda e
operações descontinuadas. Em 01 de fevereiro de 2015, a Companhia ven-
deu sua participação na Pelletbraz aos acionistas minoritários. Estrutura de
capital da Companhia e capital circulante líquido Em 31 de dezembro de
2015, a Companhia apresenta uma posição capital circulante líquido conso-
lidado negativo no montante de R$ 79.615 (R$ 35.676 negativo em 31 de
dezembro de 2014) e prejuízo de R$ 75.561 (R$ 60.528 em 31 de dezembro
de 2014), que foram fortemente impactados pelos resultados negativos nas
operações de importação e distribuição Pet Coke e financiamento de
“Trapped Cash”, ocorridos na controlada Columbia Trading S.A., os quais
estão suportados por garantias reais. O resultado negativo também foi
impactado pelo prejuízo apurado em suas investidas classificadas como
operações descontinuadas, sendo que as suas participações nas empresas
Energia Florestal S.A. e Operflora - Operações Florestais S.A., foram vendi-
das em 28 de julho de 2016, conforme nota explicativa 36 - Eventos
subsequentes. Outro fator foi o forte impacto no resultado financeiro, gerado
pela captação de recursos para suprir a necessidade da caixa de suas
investidas que estão classificadas com operações descontinuadas. A ativi-
dade de logística apresentou resultado negativo em 2015. Em virtude da
consolidação das atividades de armazenagem e logística nas unidades de
Itajaí e Curitiba, estão atingindo um grau de maturidade planejado, dentro do
exercício 2016. No início de 2016, as atividades de Logística da unidade de
Cajamar-SP, foram desativadas por não apresentar o resultado esperado
dentro do planejamento aprovado pela Administração. A Administração to-
mou e vem tomando uma série de medidas de forma a reverter as perdas
geradas pelos motivos descritos: • Reestruturação das operações de pet
coke, substituindo a importação por fornecimento nacional, sem a necessi-
dade de estocagem, e seguindo o modelo de “pricing” praticado no mercado
nacional; •  Reestruturação do quadro de funcionários, buscando a adequar
a estrutura a nova realidade do mercado. • Em 28 de julho de 2016 determi-
nados ativos e passivos foram liquidados, conforme nota explicativa 36 -
Eventos subsequentes. A Administração avalia constantemente a habilidade
da Companhia em continuar operando normalmente e está convencida de
que possui recursos para dar continuidade a seus negócios futuros. A Com-
panhia conta, se necessário, com o apoio financeiro da parte relacionada
ECOM SUD CORP. Adicionalmente, a controlada Columbia Trading S.A. conta,
se necessário, com o apoio financeiro da parte relacionada EISA - Empresa
Interagrícola S.A. 2. Base de preparação: a. Declaração de conformidade
às normas do CPC As demonstrações financeiras individuais e consolidadas
da Companhia para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
(BR GAAP). A emissão das demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas foi autorizada pela diretoria em 30 de setembro de 2016. b. Base de
mensuração As demonstrações financeiras individuais e consolidadas fo-
ram preparadas considerando o custo histórico com base de valor, com
exceção dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo
valor justo por meio de resultado e dos ativos biológicos. c. Moeda funcio-

nal e moeda de apresentação As demonstrações financeiras individuais e
consolidadas são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e
de apresentação da Companhia e de suas subsidiárias, com exceção de
sua controlada indireta Hiking Trade S.A. - situada no Uruguai - que utiliza
o dólar americano como moeda funcional. Todas as informações financeiras
apresentadas em R$ foram arredondadas para o milhar mais próximo,
exceto quando indicado de outra forma. d. Uso de estimativas e julgamen-
tos Na preparação das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das, a Administração da Companhia utilizou julgamentos estimativas e pre-
missas no processo de aplicação das políticas contábeis. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são
revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são reconheci-
das prospectivamente. Julgamentos As informações sobre julgamentos re-
alizados na aplicação das políticas contábeis que tem efeitos significati-
vos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas estão incluídas nas seguintes notas explicativas: •
Nota explicativa 4.m. e 20 - Ativos biológicos • Nota explicativa 15 - Im-
postos diferidos • Nota explicativa 16 - Propriedades para investimento
Incertezas sobre premissas e estimativas As informações sobre as in-
certezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significati-
vo de resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de
dezembro de 2016 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota
explicativa 09 - Perda estimada de créditos de liquidação duvidosa • Nota
explicativa 11 - Estimativa na perda dos estoques • Nota explicativa 4.m.

e 20 - Ativo biológico • Nota explicativa 24 - Provisão para contingências
Mensuração do valor justo Uma série de políticas e divulgações contábeis
da Companhia e suas controladas requerem a mensuração dos valores jus-
tos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros. A equipe de
avaliação revisa regularmente dados não observáveis significativos e ajus-
tes de avaliação. Se a informação de terceiros, tais como cotações de
corretoras ou serviços de preços, é utilizado para mensurar os valores jus-
tos, então a equipe de avaliação analisa as evidências obtidas de terceiros
para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os requisitos do
CPC, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avaliações
devem ser classificadas. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um pas-
sivo, a Companhia e suas controladas usam dados observáveis de merca-
do, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferen-
tes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas
nas técnicas de avaliação da seguinte forma. • Nível 1: preços cotados
(não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. •
Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente
(derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não
são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).
Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos
valores justos estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota
explicativa 16 - Propriedades para investimento • Nota explicativa 31 -
Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos

Xavier Richard Marie Esteve - Diretor Presidente                                        Alessandro Romano - Diretor Financeiro                                Pedro Henrique Meirelles Silva - CRC 1SP 221785/O-7

A íntegra das Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da companhia.

SINDICATO DOS CARREGADORES AUTÔNOMOS HORT. PESC. CENT. ABAST. ALIM. DO EST. DE SÃO PAULO 
- CNPJ/MF n° 69.131.290/0001-09 - Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação - Pelo presente edital, 
fi cam convocados todos os associados desde sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, a comparecerem 
no dia 30.11.16 às 16:00 horas em primeira convocação, em sua sede social, sita a Av. Gastão Vidigal n° 1946 - Prédio CGC 
- Vila Leopoldina, São Paulo - Capital, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, tendo por objetivo a seguinte ordem 
do dia: 1 - Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior; 2 - Leitura, discussão e aprovação da previsão 
orçamentária para o exercício de 2017, com o parecer do Conselho Fiscal, Não havendo número sufi ciente de associados 
para a realização da Assembleia em primeira convocação, a mesma será efetuada uma hora após, no mesmo dia e local, com 
qualquer número de associados presentes. São Paulo, 22 de novembro de 2016. José Pinheiro de Souza - presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Como membros do Conselho Fiscal do Sindicato dos Carregadores Autônomos Hhort. Pesc. Centrais Abastecimentos do Estado 
de São Paulo - SINDICAR, procedemos ao exame das peças que compõem a Previsão Orçamentária para o exercício de 2017, 
constatamos achar-se tudo na mais perfeita ordem e exatidão, razão por que somos de opinião, seja a mesma aprovada pela 
Assembléia Geral Ordinária. São Paulo, 30 de novembro de 2016.

Sindicato dos Carregadores Autônomos Hort. Pesc. Centrais Abast. Alim. do Estado de São Paulo
CNPJ n° 69.131.290/0001-09

RESUMO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
RECEITA
Renda Tributária 1.834.360,00
Renda Social 360.540,00
Renda Patrimonial 60.932.00
Total da Receita 2.255.832,00
Imobilização de Capitais 199.165.00
Total Geral 2.454.997,00

DESPESAS
Administração Geral 2.029.642,00
Assistência Social 213.180,00
Despesas Extraordinárias 2.900,00
Total das Despesas 2.245.722,00
Aplicação de Capitais 209.275.00
Total Geral 2.454.997,00

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADO EM 30/11/2016
José Pinheiro de Souza

Presidente

José Pinheiro de Souza
Presidente

José Pinheiro de Souza - Presidente

Silvanete Ferreira de Sousa
Tesoureiro

Silvanete Ferreira de Sousa
Tesoureiro

Silvanete Ferreira de Sousa - Tesoureiro

Dorival Veiga
Contador - CRC ISP102.109/O-7

Dorival Veiga
Contador - CRC ISP102.109/O-7

Dorival Veiga - Contador - CRC ISP102.109/O-7

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
RENDA TRIBUTÁRIA 
Contribuição Sindical..................................................................................................  1.834.360,00
RENDA SOCIAL
Mensalidades .............................................................................................................. 343.407,00 
Serviços ...................................................................................................................... 17.133,00 360.540,00
RENDA PATRIMONIAL
Aplicações Financeiras................................................................................................  60.932,00
DESPESAS ..........................................................................  2.255.832,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL ......................................................... 
Desp. c/ Pessoal e Encargos ....................................................................................... 552.113,00 
Serviços de Terceiros - Pj ........................................................................................... 85.142,00 
Serviços de Terceiros - Pf ........................................................................................... 583.626,00 
Despesas Diversas ...................................................................................................... 350.870,00 
Materiais Ofi cina ......................................................................................................... 16.760,00 
Fundo Amparo Carregador .......................................................................................... 420.800,00 
Assistência Médica ..................................................................................................... 20.331.00 2.029.642,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL ............................................................. 
Assistência Jurídica ....................................................................................................  213.180,00
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
Contr. Assoc. de Classe ..............................................................................................  2.900.00
TOTAL DO LUCRO BRUTO  ........................................................  10.110,00

Joaquim da Costa Miranda Samuel Targino da Silva

CIEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPELHOS CONVEXOS LTDA - EPP, torna
público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 29007532,
válida até 25/11/2019, para Vidros curvos, fabricação de, sito à Rua Guaranésia,
1087, Vila Maria Baixa, São Paulo/SP.

EPT ENGENHARIA E PESQUISAS
TECNOLÓGICAS S.A.

CNPJ sob n° 60.730.645/0001-01
Assembleia Geral Extraordinária – Convocação

A Diretoria da EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A., inscrita no CNPJ sob nº
60.730.645/0001-01 e NIRE N° 353.000.58861, Convoca os srs. acionistas para a As-
sembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2016, às
14:30h, na sede social na Avenida São José, 450, Ayrosa, CEP 06283-120, Osasco/SP,
a fim de deliberar a seguinte Ordem do Dia: 1) reforma dos estatutos sociais, em espe-
cial no tocante à alteração: a) do Capítulo III “Da administração”, que trata dos órgãos
de administração da sociedade e das suas atribuições, mediante a criação de Conselho
de Administração; b) do Capítulo II “Do Capital e das Ações” em razão da necessidade
de aumento do capital social por meio da integralização de dividendos e de juros sobre
o capital próprio; c) e consolidação dos Estatutos Sociais; 2) renúncia dos atuais Dire-
tores e eleição dos membros do Conselho de Administração e, se for o caso, do Conse-
lho Fiscal; 3) reavaliação do ativo imobilizado da companhia e 4) outros assuntos de
interesse geral da Companhia. A sociedade informa que os documentos pertinentes às
matérias a serem debatidas na assembleia geral extraordinária encontram-se à disposi-
ção dos acionistas, na sede da companhia. João Carlos Andreotti Schreiner-Diretor
Superintendente.  Osasco, 25 de novembro de 2016.                            (08, 09 e 10/12)

23ª VC – Central. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS PROCESSO Nº 
1016520-58.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcos Duque Gadelho Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ENDOTECH BRASIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 
EQUIPAMENTOS,CNPJ 01.146.126/0001-31, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de ELIAS MAURICIO ANTONIO, visando a receber R$ 15.000,00, representados por dois 
cheques de R$ 7.500 (20/03/2012 e 15/04/2012) sacados contra a agência 1196 do Banco do 
Brasil. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital de 20 dias, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Cedro Brasil Comércio de Produtos Industrializados Ltda.
CNPJ/MF nº 13.074.436/0001-77

Edital de Convocação de Assembléia Geral de Sócios
Nos termos do artigo 1072 do código civil, ficam os sócios da Cedro Brasil Comércio de Produtos Industrializados Ltda,
convocados a comparecer na assembleia a ser realizada no dia 20/12/2016, às 09 horas, em 1º convocação, quando a assembleia
instalar-se-á com sócios que representem o mínimo de ¾ do capital social e, no mesmo dia, às 9:30 horas, em 2º convocação,
quando a assembleia instalar-se-á com a presença de representantes de qualquer parte do capital social, no estabelecimento
da sociedade situado na Avenida Ragueb Chohfi, 2142, Bairro São Mateus, São Paulo/SP, para deliberação sobre a seguinte
ordem do dia: 1) mudança do endereço da sede e dos demais estabelecimentos da sociedade; 2) decisão sobre inatividade
dos estabelecimentos da sociedade; 3) fechamento do estabelecimento da sociedade situado na Estrada Presidente Juscelino
kubitscheck de Oliveira, 1192, Guarulhos/SP, em razão de jamais o mesmo ter sido ativado de fato; 4) nomeação de novos
administradores da sociedade. 5) exercício da preferência na venda das quotas do sócio Alan Augusto Vaz Maia, que deseja
retirar-se da sociedade. 6) redução do quorum para as deliberações previstas nas cláusulas 12,16,23 do contrato social.
SP, 09/12/2016. Leonardo Miguel Severini-Administrador; Fernando Villas Boas-Administrador. (10.13.14/12/2016)

SCRAK S.A. - CNPJ.MF 02.951.376/0001-07 - NIRE 35.300.158.652
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 10/01/2017, às 15 horas, na
sede social da companhia, Rua Manoel da Nobrega, 2016, Paraíso, para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: (i) Aprovação
do Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Quadros Analíticos referentes ao exercício social findo
em 31/12/2015; (ii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. SP, 09/12/2016. Samir Abdenour-Presidente. (10.13.14/12/2016)
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Especial
Fotos: Divulgação

(*) Geraldo Nunes, jornalista e memorialista, integra a Academia Paulista de 
História. (geraldo.nunes1@gmail.com).

SÃO PAULO DE TODOS OS TEMPOS Geraldo Nunes*

Circulando de carro
por uma São Paulo
que não volta mais
Passeando de carro por São Paulo em um desses domingos vazios, desci pela Rua Dona Veridiana e cheguei a pensar que a 
decadência do centro que invadiu a Vila Buarque não tinha chegado até Santa Cecília quando vi, de pé e conservado, cercado 
de árvores e bem bonito, o palacete que pertenceu à senhora que hoje dá nome a essa rua, que começa justamente na 
confl uência da Maria Antônia, senhora da alta sociedade de outrora, com a Avenida Higienópolis. 

(quarta a domingo, das 18h às 23h30)

5575-9224 / 5571-3369

Rua Dr. Neto de Araújo, 45 - Vila Mariana

www.estacao45.com.br

Delivery

Estação 45

Almoço
Segunda a Sábado
das 11h30 às 15h

Nosso Bufê possui 
grande variedade de 
saladas, frutas e os mais 
deliciosos pratos 
quentes e frios.

Noite
Quarta a Domingo
a partir das 18h

Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Ali está o casarão mandado construir pela própria Veridiana 
Valéria da Silva Prado, uma mulher de fi bra e de ideias 
avançadas para a sua época e por isso mesmo vítima do 

preconceito e das más línguas. Nascida em 1825, aos 13 anos, foi 
obrigada a se casar com um tio bem mais velho que ela. Com os 
fi lhos já adultos, Veridiana se separou do tio – marido e mandou 
construir a casa da rua que hoje leva o seu nome. Lá ela promoveu 
encontros literários com a intelectualidade da época, levando a 
sociedade conservadora e boquirrota a fazer seus comentários 
maledicentes, especialmente após sua separação. Veridiana tinha 
por dama de companhia uma senhora negra, que sabia francês 
e era pianista. 

O mordomo era um índio sobrevivente da tribo dos botocudos, 
hoje extinta. Seu cocheiro era um suíço, que nos fi ns de tarde a 
levava para passear em uma charrete pelas cercanias. Dona Ve-
ridiana morreu em 1910 e descansa perto de sua antiga casa, no 
cemitério da Consolação.

Foi assim também, andando de carro pelas imediações, que fi quei 
tentando espiar por entre as frestas um pouco da casa, lembrando 
a importância dessa mulher, mãe do Conselheiro Antônio Prado, 
fi rme defensor da abolição da escravatura e da abertura do Brasil 
aos imigrantes estrangeiros. Mais tarde, ele também seria o primeiro 
prefeito da cidade no período republicano com um mandato que 
durou onze anos. 

Descendo mais um pouco a rua, avistamos o muro que dá 
fundos à Santa Casa de Misericórdia, um lugar santo que atende 
diariamente centenas de pessoas em seu pronto-socorro. Ali são 
atendidos os inúmeros motoqueiros que se acidentam no trânsito 
ou ainda as vítimas de atropelamento levadas pelo Samu ou pelos 
Bombeiros, e claro, também os feridos a bala em decorrência da 
violência urbana. No prédio em estilo gótico da Santa Casa, inau-
gurado em 1884, também funciona uma faculdade de medicina 
onde os médicos residentes auxiliam seus professores doutores 
nas cirurgias de urgência, na maioria gratuitas. 

Não iremos aqui entrar em 
detalhes sobre a crise fi nanceira 
que se abateu sobre a entidade 
criada pela rainha de Portugal, 
Dona Leonor de Lencastre, em 
1498 e trazida ao Brasil pelos 
nossos colonizadores. A Santa 
Casa de São Paulo, como todas 
as demais, é maior, mais impor-
tante e mais sublime que a crise 
econômica, moral e política que 
atinge o país, pois seu objetivo 
principal é o de salvar vidas. 
Além desse objetivo, ao longo 
de sua história, a Santa Casa 
desenvolveu um papel social 
importantíssimo por ter acolhi-
do inúmeras crianças, fi lhas de 
mães solteiras ou sem condições 
de criar seus fi lhos. 

A Santa Casa manteve durante 
séculos a 'Roda dos Enjeitados', ou 'Roda dos Excluídos', também 
conhecida em Portugal como 'Roda dos Expostos'. Na Santa Casa 
de São Paulo existia, no muro da Rua Dr. Cesário Mota Júnior, entre 
os tijolos, uma portinhola que dava acesso a uma caixa de madeira 
com espaço de aproximadamente 50 centímetros, no formato de 

uma circunferência. A portinhola fi cava voltada para a calçada e 
servia para que as mães abandonassem a criança sem precisar 
se identifi car. Ao girarem a roda para o lado de dentro, soava 
um badalo avisando as freiras que recolhiam os recém-nascidos 
conduzidos depois a um orfanato. 

Existem ainda milhares de 
fi lhos e fi lhas da roda, pois a 
'Roda dos Enjeitados', surgida 
em 1726, funcionou na Santa 
Casa paulistana, até 1950. São 
pessoas que apesar de cres-
cerem longe de suas famílias 
de origem, se fi zeram dignas, 
graças ao amparo oferecido no 
início da vida, pela Santa Casa de 
Misericórdia. A 'Roda' foi muito 
importante para São Paulo e 
convenhamos, faz uma falta tre-
menda, porque ao se descer de 
carro pela Rua Dona Veridiana, 
chega-se facilmente ao baixos do 
minhocão, onde exclusão social 
atinge dimensões grotescas, 
abraçando famílias inteiras e não 
só as crianças, que por sua vez 
perambulam em meio à mendi-
cância se tornando vítimas do 

crack, do alcoolismo e dormindo ao relento nos baixos da também 
santa marquise que pelo menos impede que durmam no completo 
relento de uma cidade onde infelizmente seus moradores vivem  
em completo individualismo, mal se cumprimentando.

Continuando a descer a Rua Dona Veridiana, chegamos de carro à 
esquina da Canuto do Val. Dizem que o homem que agora dá nome 
a essa rua foi um importante médico sanitarista. Neste corredor 
as calçadas foram alargadas se tornado um “point” da fervilhante 
noite paulistana, com seus bares e restaurantes administrados pela 
sempre sorridente Lilian Gonçalves. Ela é a dona da Rede Biroska 
e responsável pela criação da 'Calçada da Fama' que funciona nos 
moldes da Hollywood Bulevar, em Los Angeles, ostentando em seu 
piso os nomes do cenário artístico nacional. 

Dois nomes já estão lá colocados: o de Roberto Carlos e de 
Nelson Gonçalves, que Lilian assegura ter sido seu pai. Em uma 
cidade como São Paulo, não faltam críticos a qualquer projeto. 
Sendo assim, alguns consideram a ideia brega, outros aplaudem e 
defendem. Passando de automóvel, embora rapidamente, deu para 
perceber que o lugar está limpo, conservado e que ninguém sairá 
triste se for até lá. Querem saber? Lilian Gonçalves engrandece 
São Paulo e o Santa Cecília, tão carente e degradado. 

Este bairro, a meu ver, é símbolo da diversidade cultural desde os 
tempos de Dona Veridiana Prado, cuja rua termina na esquina com 
a Frederico Abranches, nome de um advogado que se bacharelou 
em 1864 e exerceu brilhante carreira. No local, rememorei a decada 
de 80, quando ali existia o 'Espaço Retrô', um bar frequentado por 
góticos, metaleiros, punks, skatistas, adeptos do new wave e de 
outras tendências da época, que chegavam ali de todas as partes 
da cidade. São dessa época também os “carecas” e os “moicanos”, 
adeptos de neonazismo que apareciam por lá, sempre interessados 
em arrumar uma “treta”. O Retrô funcionava em uma residência 
construída nos anos 20 e fechou suas portas por volta de 1990. A 
casa que serviu ao bar foi demolida e virou um estacionamento. 

Nas imediações também funcionou a 'Star Light”, uma discoteque 
dos anos 70 que funcionou na Rua Jesuíno Pascoal. O lugar era 

super apertado, a casa lotava e o calor era quase insuportável, mas 
o ritmo era tão dançante que ninguém arredava pé aos som dos Bee 
Gees, Donna Summer, Village People, Rita Coolidge, Frenéticas e 
Lady Zu.  Só para complementar; Jesuíno Pascoal foi um coronel 
do exército e político de grande infl uência na São Paulo do pós 
proclamação da República.

 
Passando pela Rua Frederico Abranches, já na direção da zona 

sul, sentido da Avenida Amaral Gurgel, ainda deu tempo de observar 
com carinho, mesmo de carro, os fundos da Igreja de Santa Cecília 
ainda bem cuidados. No passado o templo era um dos favoritos das 
moças casadoiras. Muitos casamentos aconteciam ali, mas hoje, 
ao lado da saída da Estação do Metrô que leva o nome do bairro, 
as noivas buscaram refúgio em lugares mais nobres. Ao passar 
pela igreja da santa que é a protetora dos músicos, também me 
veio à mente uma canção de Caetano Veloso que fala de um sonho 
feliz de cidade onde se aprende depressa a chamar de realidade, 
“porque és, o avesso, do avesso, do avesso...”

Fotos: Divulgação

eraldo Nunes*

Palacete de D. Veridiana da Silva Prado - Av. Higienópolis, nº18, construído em 1883-1884.

Igreja de Santa Cecília
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Roda dos Enjeitados: Amas de leite, em 1909:
4.696 órfãos foram criados na Santa Casa.
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News@TI
Plataforma CronApp   

@Sob medida para quem quer gerar novos negócios, a plataforma 
CronApp - www.cronapp.io chega ao mercado  para facilitar 

o desenvolvimento e publicação de aplicações na nuvem de forma 
rápida. Interativa, a ferramenta possibilita a criação online de apli-
cativos para os mais diversos segmentos a partir da modelagem de 
dados sem a necessidade de softwares pré-instalados. Maurício da 
Costa Melo, CEO da Techne, explica: “Essa é uma solução prática 
para quem quer criar aplicativos e fazer deles negócios”. O executivo 
está embasado em pesquisas recentes que apontam oportunidade 
para empreender e obter colocação profi ssional relacionadas ao 
desenvolvimento de plataformas mobile e web. “Há grande demanda 
em todos os segmentos da economia para migração de pontos de 
venda e de relacionamento para plataformas online. Além disso, 
cada vez mais as pessoas estão conectadas aos seus smartphones, 
consumindo bens e serviços através de aplicativos mobile. Esta é 
uma tendência irreversível e promissora, já que praticamente tudo 
está a um clique do celular”, enfatiza.

O aprendizado online 
pode ajudar mais 

pessoas no Brasil a 
realizarem seus sonhos

Às vezes é fácil para 

nós do Vale do Silício 

fi carmos presos 

em nossas ideias e 

presumirmos que o 

nosso estilo de vida e 

atitudes refl etem os do 

mundo como um todo

Assim como nós, os brasi-
leiros também são early 
adopters de novas tec-

nologias, rejeitam o status quo 
e procuram constantemente 
melhores maneiras de fazer 
as coisas – desde serviços de 
caronas até hospedagem em 
residências compartilhadas. É 
bom dar um passo para trás e 
lembrar que nem todos vivem 
assim.

Aprendizado online é mais 
uma das coisas que parece bem 
estabelecida e difundida em 
nosso convívio, mas que está, 
ainda, dando seus primeiros 
passos no Brasil. Para estu-
dantes motivados, fazer cursos 
online e buscar aprendizado 
direcionado é apenas mais 
uma maneira de provar que a 
tecnologia é parte integral de 
nossas vidas. De fato, a varieda-
de dos recursos educacionais 
nunca foi tão grande. E ainda 
assim, muitas pessoas ainda 
não estão familiarizadas com 
as opções disponíveis ou ainda 
não reconheceram seu valor.

A meu ver, esse desafio 
ofusca todo o resto. A falta de 
conhecimento está atrasando 
a educação moderna.

Na verdade, as pessoas que 
mais poderiam se benefi ciar 
de plataformas educacionais 
online e digitais, são exatamen-
te aquelas que estão menos 
familiarizadas. Ao invés disso, 
são aqueles com maiores níveis 
de educação que estão aprovei-
tando novas plataformas para 
melhorar as habilidades que 
já possuem.

Considere a Índia, por exem-
plo, onde a expectativa é que 
se tenha aproximadamente 
142 milhões de estudantes de 
ensino superior até 2030. O 
país não tem estrutura para 
construir universidades sufi -
cientes para acomodar toda 
essa nova onda de estudantes, 
e a internet é a solução mais 
óbvia para que essas pessoas 
adquiram as habilidades que 
desejam e necessitam. Ao 
mesmo tempo, indianos estão 
cientes e preocupados com 
o aumento da automação e 
o que isso poderá signifi car 
para sua empregabilidade. A 
Udemy enxerga uma enorme 
demanda em áreas com po-
pulações jovens e economias 
tecnológicas em crescimento 
como a Índia. Quase um mi-
lhão de estudantes indianos 
já se matricularam em nossa 
plataforma, um número que 
cresce a cada ano.

Mas, para a maioria das pes-
soas nos Estados Unidos e na 
América Latina, instituições 
de ensino tradicionais ainda 
reinam supremas, mesmo com 
os preços das mensalidades 
subindo a níveis históricos e 
com o retorno do investimento 
sendo cada vez menos certo. 
Faculdades e universidades 
ainda são vistas como rotas 

mandatórias para o sucesso, 
ainda que muitos empre-
gadores considerem que os 
estudantes saiam das salas 
de aula despreparados para o 
mercado profi ssional e muitas 
habilidades como design gráfi -
co ou programação em código 
possam ser aprendidas em 
cursos online de forma tão ou 
mais efetiva do que em uma 
instituição tradicional.

Aumentar o awareness de 
ferramentas de aprendizado 
digitais vai requerer mais do 
que compartilhar informações 
e matricular pessoas nos cur-
sos. O verdadeiro problema 
é fazer com que as pessoas 
aceitem que todos nós pre-
cisamos continuar nossos 
estudos depois do ensino 
médio e também depois do 
ensino superior. O mercado 
de trabalho hoje em dia está 
evoluindo rapidamente e você 
provavelmente vai tomar um 
choque de realidade logo, se já 
não tomou. Mas você não vai 
largar sua carreira para voltar 
para a escola, certo?

Uma carreira de negócios é 
um ótimo exemplo. Alguém 
que se formou em marketing há 
mais de 10 anos provavelmente 
não teve aulas sobre canais de 
mídias sociais ou mesmo de 
clientes virtuais e posiciona-
mento de produtos na internet. 
Se a pessoa já está inserida no 
mercado de trabalho, porque 
não utilizar a tecnologia a seu 
favor e fazer um curso online 
para se manter atualizado com 
as tendências do mercado?

É por isso que há tanta dis-
cussão estimulando as pessoas 
a abraçar essa mentalidade de 
crescimento e se impulsiona-
rem a se tornar estudantes 
para toda a vida. Empresas e 
organizações podem ajudar no 
processo seletivo, observando 
o que os candidatos sabem 
e podem fazer - e não onde 
e como eles aprenderam - e 
oferecer treinamentos online 
que se parecerão mais com 
o processo de escolha do Ne-
tfl ix do que com um processo 
corporativo chato e penoso. O 
objetivo é criar um ambiente 
que motiva funcionários e 
pessoas a querer melhorar suas 
habilidades e oferecer recursos 
para ajudá-los a chegar lá.

O aprendizado online não vai 
desaparecer, pelo contrário, 
cresce exponencialmente. Mas 
nós, em educação tecnológica, 
não podemos ser os únicos a 
aproveitar dos seus benefícios. 
Mais vozes - desde conselhei-
ros educacionais, líderes da 
indústria até legisladores edu-
cacionais - precisam falar mais 
sobre o problema de como os 
trabalhadores de hoje podem 
se manter atrativos para o 
mercado e melhorar suas ha-
bilidades, e sobre a variedade 
de recursos online disponíveis 
para eles.

Nós estamos próximos de 
um futuro no qual todos os 
indivíduos terão a mesma 
possibilidade de aumentar suas 
habilidades e enriquecer suas 
vidas, mas ainda temos um 
longo caminho pela frente.

(*) É responsável pela Udemy
em Português, e vive em

San Francisco, Califórnia.

Sérgio Agudo (*)

Os últimos meses do ano são 
o período de ouro para o co-
mércio eletrônico. Embalado 
pelo espírito natalino o setor 
não só amplia o volume de 
vendas como também registra 
um incremento no ticket mé-
dio dos pedidos. Conforme a 
E-bit, em 2015 a ocasião gerou 
R$ 7,4 bilhões em negócios, 
ou 26% mais do que no ano 
anterior. 

Apesar disso, nem sempre 
é fácil identifi car o caminho 
para assegurar esse cresci-
mento. Além de condições 
competitivas de preço e frete, 
o lojista precisa encarar o de-
safi o de garantir as entregas 
dentro do prazo, evitando o 
risco de cancelamentos ou 
reclamações por atraso.

De acordo com Tiago Dalvi, CEO do Olist – - empresa que 
oferece uma plataforma online que conecta micro e pequenas 
empresas a grandes varejistas – o grande desafi o do varejista é 
planejar e organizar o negócio da maneira mais assertiva, para 
que as vendas do fi m do ano sejam as melhores.

Pensando nisso, Dalvi dá cinco dicas de como os varejistas podem 
otimizar seu desempenho nas vendas de fi m de ano. Acompanhe!

Garanta seu estoque – Defi na os produtos que você irá 
anunciar no Natal. É fundamental saber o que você tem no es-
toque. Ter um planejamento é essencial para que você consiga 
aproveitar os resultados que o período te oferece.

Uma dica é colocar descontos mais atrativos para aqueles 
produtos que você ainda tem uma grande quantidade em 
estoque.

Mas ainda assim, é indispensável que, além desses produtos 
menos vendidos, você também ofereça descontos especiais para 
os principais produtos da sua marca, atraindo novos clientes 
que já estavam interessados em seu produto.

Ofereça descontos reais – É de suma importância que sua loja 
ofereça descontos realmente atraentes para o consumidor fi nal.

Para incentivar o consumidor a efetivar uma compra, crie 
promoções relâmpagos, descontos cumulativos em produtos, 
vantagens no frete, sorteios em redes sociais e todo o tipo de 
estratégia que ajude a promover mais vendas.

Em paralelo, aumente a interatividade com os clientes e rea-
lize ações que não estejam, necessariamente, ligadas à compra. 
Isso ajuda a tornar sua marca reconhecida, atraindo o gosto 
dos consumidores.

Anuncie no lugar certo – 

Este é o ponto principal para 
ampliar suas vendas online 
durante o Natal. Os consumi-
dores estarão buscando em 
toda a internet produtos que 
contam descontos atrativos.

Por isso, uma boa dica é 
colocar seus produtos para 
vender nos marketplaces de 
grandes redes varejistas, como 
Submarino, Americanas.com, 
Extra.com, Walmart, entre 
outros. Como estas grandes 
empresas investem em ma-
rketing e comunicação, isto 
garantindo um fl uxo conside-
rável nas vendas. 

Segundo relatório divulgado 
pelo comScore, os grandes 
marketplaces concentraram 

cerca de 32,8 milhões de visitantes únicos, somente no mês 
de junho de 2015.

Ofereça um atendimento de qualidade - Com o grande 
fl uxo de consumidores navegando em sua loja virtual, é muito 
provável que alguns deles encontrem difi culdades e precisem 
de suporte para conseguir fi nalizar a compra, ou mesmo, para 
tirar algumas dúvidas. Quando isso acontecer, é extremamente 
importante que o seu suporte preste todo o atendimento neces-
sário, pois será um grande diferencial da sua marca.

Invista em um atendimento instantâneo como chat online, 
telefone, e-mail, e procure deixar esses contatos bem visíveis 
para que o cliente não perca tempo procurando onde buscar 
informações para sanar suas dúvidas.

Outra dica é criar uma página com as frequentes dúvidas dos 
seus clientes já respondidas, otimizando o atendimento.

Otimize a operação logística  - Outro fator determinante 
para o fechamento de uma compra é o prazo de entrega oferecido 
aos clientes. De nada adianta oferecer um valor de frete compe-
titivo se, na verdade, o produto demora para ser entregue.

Ofereça estimativas de entrega que possam ser cumpridas, 
utilizando serviços reconhecidamente confi áveis, como os 
Correios.

Períodos sazonais, como o Natal, são épocas excelentes para 
aumentar as vendas online e alavancar as receitas de uma loja 
virtual. Contudo isso exige rever e alterar o planejamento e 
algumas estratégias que são adotadas normalmente, como 
as dicas que citamos no artigo de hoje. Não tenha medo de 
investir em estoque e divulgação para gerar mais vendas, pois 
os resultados certamente vão aparecer.

Marketplace online: dicas
para vender mais no Natal

Paulo Henrique Pichini (*)
 

A Agricultura Digital ou 
de Precisão é um dos 
elementos críticos para 

a conquista dessas metas.
 
Em especial, vale destacar 

o papel da Internet das Coisas 
(IoT) neste quadro. Ao entrar 
no mundo rural, o sensor IoT 
“acende” áreas antes não digi-
talizadas. O resultado disso é 
produtividade, lucro e alimen-
tos de melhor qualidade.

 
Relatório do instituto de pesquisa BI Intelligence prediz que 

até 2020 esse setor estará trabalhando com 75 milhões de 
dispositivos IoT. Hoje, em todo o mundo, a marca está em 30 
milhões de sensores. Podemos afi rmar que essa previsão tam-
bém se aplica ao setor brasileiro de agribusiness, um dos mais 
competitivos do nosso país. Mesmo em tempos de recessão esse 
mercado continua avançando. Em 2015, por exemplo, 23% do 
PIB nacional veio daí.

 
Cada dispositivo IoT instalado no campo é um “soldado” que 

faz parte de uma “brigada” voltada à extrema otimização de todos 
os processos da empresa de agribusiness. As maiores empresas 
brasileiras desse setor já estão investindo, por exemplo, em pro-
jetos IoT para controle de frotas. Despesas com colheitadeiras, 
tratores e caminhões são, hoje, o segundo item na planilha de 
despesas dessas empresas. Um projeto avançado de IoT para 
frotas de agribusiness usa os dados coletados pelos sensores 
instalados nos veículos para mapear fatores como consumo de 
combustível, distância percorrida, pressão dos pneus e nível de 
óleo do motor. A solução IoT colabora, também, com a monitoração 
da área geofísica por onde trafegaram os veículos da empresa 
rural. Com isso, fi ca mais fácil saber se as máquinas atuaram nos 
talhões designados, com a velocidade e o alcance planejados.

 
Em alguns casos, essas soluções podem contribuir para 

reduzir em até 35% os custos habituais da empresa rural com 
seus veículos.

 
Um projeto IoT inteligente saberá diminuir os custos da im-

plantação inicial e contornar os desafi os de infraestrutura de TI 
e Telecom do 
ambiente rural. 
Quem desejar, 
por exemplo, 
sensorizar um 
vinhedo no Sul 
do Brasil, não 
precisa levar a 
rede de Telecom 
até todos os can-
tos da fazenda. 

A Internet das Coisas 
chega ao Agribusiness

Até 2050 o mundo terá 9,6 bilhões de pessoas. Para que a população consiga sobreviver, a produção 
de alimentos terá de crescer 70% em relação ao que era gerado no planeta em 2006. Isso é o que diz 
a FAO, agência da ONU para a alimentação e a agricultura. Esse avanço terá de ser feito a partir do uso 
otimizado da água, em meio a dramáticas mudanças climáticas e, é claro, com a máxima economia e 
produtividade

Dispositivos IoT implantados no campo coletam dados 24x7x365 
sem necessariamente enviar online essas informações para a 
nuvem. Conforme o orçamento e as metas de negócios de cada 
empresa, um outro caminho pode ser seguido. Uma das possibi-
lidades é, em vez de instalar hot spots fi xos no campo, adaptar 
hot spots a tratores e caminhões e enviar esses veículos para a 
“colheita de dados” em intervalos pré-determinados.

 
Flexibilidade também é a norma quando se trata de garantir 

a conexão do ambiente rural. Apesar do expressivo aumento 
das redes nos últimos 10 anos, o Brasil segue contando com 
áreas “escuras”, onde a qualidade dos links é variável. Essa re-
alidade não inviabiliza a aplicação do IoT às áreas mais remotas 
do nosso país.

 
A resposta é inserir, no projeto IoT para o agribusiness, uma 

miríade de tipos de conexão. Os projetos mais avançados incluem 
a convivência otimizada e fl uida de redes 3G, 4G, Wi-Fi, LoRa, 
GPS e via satélite. O gestor rural que experimenta essa fartura 
de rede percebe claramente que sua empresa deu um salto de 
conectividade, de informação e de negócios.

 
A Internet das Coisas aplicada ao campo propõe a reinterpre-

tação de práticas agrícolas milenares.
 
Hoje, graças aos dispositivos IoT, é possível gerar um mar de 

informações sobre áreas e ativos que, antes, fi cavam longe da visão 
da TI e do gestor de negócios. A inserção dessas informações em 
sistemas BigData é o segundo elemento da equação. Mas o senti-
mento de descoberta e conquista só vem quando as análises de 
dados (Analytics) recheiam os gráfi cos de um Dashboard (painel 
de controle) criado sob medida para uma fazenda de soja, para 
uma empresa de produção de laticínios. Com o Dashboard, o que 
começa com o IoT, consolida-se no BigData e ganha sentido no 
Analytics vira, fi nalmente, a base para as decisões estratégicas 
do agribusiness.

 
Toda essa inovação é boa, e pode ajudar o mundo a chegar, 

sem fome, ao ano 2050.
 

(*) É President & CEO da Go2neXt Cloud Computing Builder & Integrator.
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bulante da

Grécia
Antiga

Como é
servido o
peixe no

sushi

Substân-
cia que
forma a
proteína

O regime 
de trabalho
no feuda-

lismo
Fator agra-
vante de 
homicí-

dios (jur.)

A siderúrgi-
ca de Vol-
ta Redon-
da (RJ)

O bacilo
causador
da tuber-

culose

Estrutura
de quepes
e bonés

Tronco de
madeira

usado em
açougues

Reação re-
flexa da
pessoa 

engasgada
A última
do voo é 
a aterris-

sagem

 Estado
dos

seringais
(sigla)

Livro com
coleção

de mapas

(?) Sharif,
ator de

"Doutor Ji-
vago" (Cin.)

Estudo de
práticas
como a
bruxaria

Apelido de
"Luciana"

(fam.)

(?) Cooke,
ícone da

soul
music

Sobre-
mesa

cremosa
e fria

Ouro, em
francês

(?) de Freitas, artista 
plástica mineira 
Base do sistema
jurídico ocidental

(?) Lobo,
músico
Falta de

ocupação

A fita usada em
instalações elétricas
Ruído de

passeatas
Corrigem
as falhas

Psicologia
(abrev.)
Decifra

(um texto) 

Ralado

Mecanismos de participação so-
cial adotados na Inglaterra e Es-
candinávia, foram vetados pelo Con-

gresso, em 2014

Funesto
Dona

Maria (?):
a Louca

Carbono
(símbolo)

Ser
proveitoso 

CI
AMINOACIDO

OSERVIL
IEDURE
DOLOCE

KOCHPSIC
ISOLANTE

TROPELOP
EOATRO

ETAPAOO
OCULTISMO
CALSAM

VALERAPENA
MUSSEOR

2/or. 3/csn — sam. 4/koch. 5/musse. 6/servil — tropel. 9/ocultismo.

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

Esta segunda, o décimo quarto dia da lunação não é muito favorável à relação com as outras pessoas, podendo acarre-
tar brigas e desentendimentos. A Lua ainda fora de curso de manhã ingressa em Gêmeos as 10h42 e assinala um ótimo 
período para o diálogo. Qualquer assunto mais delicado será fácil de ser tocado e resolvido. Diversifi que os assuntos do 
trabalho ou dos estudos. Não se prenda muito num único assunto ou matéria. Será mais fácil executar tarefas simulta-
neamente. Projetos, ideias, conversas e planos se apresentam de forma mais engenhosa e produtiva do que questões de 
ordem prática. Anote tudo que surgir na sua cabeça. Deixe as ideias se multiplicarem.
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O Sol em se aproximando de Ca-
pricórnio vai iluminar a casa dez na 
semana que vem, a que infl uencia 
o destino, a profi ssão e as questões 
materiais neste fi nal de ano. Ouse 
mais e acredite em si mesmo e na 
força para conquistar, mas não deixe 
que seus pensamentos o ceguem. 
88/388 – Verde.

Termine ano saindo da rotina, fa-
zendo viagens e estabelecendo um 
novo ideal de vida para o ano que 
vem. Evite agir e resolver negócios 
de dinheiro que não estão sobe bom 
augúrio nesta segunda. Com a Lua em 
Gêmeos faz você voltar-se para aquilo 
que o motive mais. 45/245 – Azul.

Novas experiências serão vividas e 
poderão ser úteis para que encontre 
um novo caminho neste fi nal de 
ano. Alguém pode se aproximar de 
você e ajudar a conhecer melhor 
sua identidade. Use de compaixão e 
solidariedade, o dia é bom o dia para 
viagens. 89/489 – Amarelo.

Aguarde o Sol em Capricórnio, na 
casa sete, quando poderá fi rmar 
importantes alianças, parcerias e 
sociedades. A Lua em Gêmeos de 
manhã dá energia e muito pique 
nas atividades novas. Terá respostas 
para dúvidas e irá conhecer algo 
ou alguém ainda melhor. 53/553 – 
Branco.

É tempo de dedicação ou trabalho 
cotidiano, executando as tarefas 
rotineiras de sempre. Deixe assuntos 
importantes para o ano que vem. 
Agora a ações empreendidas acabam 
sendo um desperdício. Cuide melhor 
do seu conforto pessoal e dê atenção 
à saúde neste fi nal de ano. 78/778 – 
Vermelho.

Um bom momento para a vida amo-
rosa e maior cuidado com os fi lhos 
e à família. O seu astro, Mercúrio 
pode difi cultar o relacionamento 
social, devido ao isolamento que 
tende a provocar por causa de seus 
pensamentos detalhistas e críticos 
demais. 67/467 – Azul.

Muita coisa irá mudar no começo do 
ano, pode conhecer novas pessoas 
e viverem novos ambientes. Os im-
pedimentos que existiam começam 
a desaparecer neste fi nal de 2016. 
Veja a realidade sem abafá-la com 
seus pensamentos, aceite-a como 
ela é. 55/655 – Verde.

Não se prenda muito num único 
assunto ou matéria. Será mais fácil 
executar tarefas simultaneamente. 
Dê valor àquilo que conquistou, 
procure conservar seus bens e seu 
prestígio no trabalho. O que vem 
perseguindo será logo alcançado 
no início do ano que vem. 42/342 
– Azul.

Neste dia as ações empreendidas 
acabam sendo um desperdício. 
Depois do aniversário seus planos 
se realizarão. Anote tudo que surgir 
na sua cabeça. Projetos, ideias, 
conversas e planos se apresentam 
de forma mais engenhosa e produtiva 
do que questões de ordem prática. 
89/289 – Marrom.

Enfrentará provações e obstáculos 
ainda nesta fase mais delicada do 
ano. Se mantiver a certeza, terá a 
satisfação de um dos seus desejos 
mais íntimos. Não tome atitudes 
sem pensar bem, mantenha a rotina 
e divirta-se neste fi nal de dezembro. 
80/980 – Verde.

Dê mais atenção as suas amizades 
e ao ambiente social. Os projetos e 
sonhos podem se tornar realidade, 
desde que acredite neles. Não 
desista de mudanças na rotina que 
foram preparadas e que poderão 
ser realizadas no começo do ano 
que vem. 62/662 – Branco.

Fique perto das pessoas queridas, 
faça viagens e volte as suas raízes 
revendo quem estava afastado de 
sua vida e voltará a fazer parte. 
Pode reiniciar a luta por melhores 
condições de vida neste fi nal de ano 
ao executar com gosto as suas tarefas 
rotineiras. 71/571 – Branco.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa
de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEGUNDA 12 dezembro de 2016. Dia de Nossa Senhora de 
Guadalupe (padroeira da América Latina), Dia de São Maxêncio, 
São Cury ,São Vicelino, Santa Dionísia e Dia do Anjo Vehuel, 
cuja virtude é a inteligência. Hoje aniversaria o apresentador e 
empresário Sílvio Santos que faz 86 anos, o cineasta e jornalista 
Arnaldo Jabor que nasceu em 1940, o piloto Emerson Fittipaldi 
que chega aos 70 anos e a atriz e modelo Adriana Alves nascida 
em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau tem boa estrela e consegue 
sucesso devido ao seu espirito de aventura. Sociável, amigável sabe 
combinar negócios com prazer. Criativo, inteligente tem forte deter-
minação e é incansável quando busca os seus objetivos. Também é 
ambicioso e idealista, bastante receptivo ao avaliar pessoas e situações. 
Costuma ser bastante franco e pode ser uma pessoa difícil de lidar em 
certos momentos. Procura sempre novos desafi os. É sensível e gene-
roso, gosta da literatura, jurisprudência e usando a diplomacia pode 
alcançar sempre seus intentos.

Simpatias que funcionam
Segurar o marido: Ingredientes: lápis preto, papel 
branco liso e açúcar. Como fazer: faça em qualquer 
dia da lua nova. Escreva três vezes no papel o nome 
completo dele em forma de cruz. Jogue uma pitada 
de açúcar sobre o papel e dobre três vezes sem deixar 
o açúcar cair. Ponha o papel dobrado embaixo do pé 
da cama no lado direito.

Dicionário dos sonhos
PEDRA - As pedras, espalhadas no chão, simbolizam pa-
lavras maldosas, insultos e problemas com as pessoas com 
quem convive. Amontoadas, questões com a lei. Andar 
sobre elas, sofrimentos. Ser alvo de uma, acidente. Pedras 
preciosas falsas, traição. Verdadeiras, brigas em família. 
Construir muro de pedras, vitória sobre as difi culdades. 
Números da sorte: 03, 16, 28, 31, 45 e 78.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Perdas
O casal Alfred e Rita en-

frenta a dor da morte do 
fi lho Eyolf, ao mesmo tempo 
em que Asta, tia do menino, 
traz revelações que colocam 
à prova o destino da família. 
Um dos últimos textos de 
Ibsen, “O Pequeno Eyolf” é 
uma refl exão sobre a perda, 
a morte e a responsabilidade 
humana. Com Anita Prades, 
Débora Tieppo, Leandro 
Galor, Marcelo Bosso, Renata 
Alves e Stefani Mota.

Serviço: Teatro da Universidade de 
São Paulo, R. Maria Antônia, 294, Vila 
Buarque, tel. 3123-5222. Sextas e sábados 
às 21h e aos domingos às 19h. Ingresso: 
R$ 10. Até 18/12.

Cena de “Sala dos Professores”.

No cenário da tragicomédia 
“Sala dos Professores”, profes-
sores de um colégio particular 
se refugiam da turma estudantil 
nos horários de intervalo e trocam 
impressões sobre suas contur-
badas vidas pessoais e sobre os 
massacrantes desafi os impostos 
na rotina escolar. A revolta con-
tra a falta de reconhecimento 
e as imposições da sociedade 
mantenedora que administra o 
colégio são os pretextos para 
que um jogo de revelações seja 
defl agrado com desdobramentos 
trágicos. Carolina Fabri,Marina 
Vieira, Pedro Haddad, Rodrigo 
Spina,Wallyson Mota, Laís Mar-
ques e Leonardo Cortez.

Serviço: Espaço Elevador, R. Treze de 
Maio, 222, Bela Vista, tel. 3477-7732. Sá-
bados às 21h e domingos às 18h. Ingresso: 
R$ 30. Até 26/12.

Na trama “Jacqueline”, uma 
genial violoncelista e sua irmã 
vivem uma relação intensa e 
profunda, quase simbiótica. Até 
que a música, os amores e uma 
irreversível tragédia se colocam 
entre elas, fazendo explodir riva-
lidades, ambições, as asperezas 
dos laços familiares e o choque 
entre talento e sobrevivência, 
vocação e destino. Com Natá-
lia Lage, Arieta Corrêa, Daniel 
Costa e Fabricio Licursi.

Serviço: Teatro José de Anchieta (SESC 
Consolação), R. Doutor Vila Nova, 245, 
Consolação, tel. 3234-3000. Sexta e sábado 
às 21h e aos domingos, às 18h.Ingresso: R$ 
40. Até 18/12.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Comédia

Comemorando os seus 50 anos de carreira, Ro-
naldo Ciambroni resolveu contar, num espetáculo 
solo, a experiência que teve ao operar um câncer 
de próstata. Pela ótica do humor, interpretando e 
cantando, Ciambroni vai desfi lando personagens 
hilários que fi zeram parte dessa trajetória. O es-
petáculo começa com o famoso exame de toque 
que todo homem se apavora em fazer e viaja por 
todo processo da operação e resulta numa divertida 
comédia. “No Meu Não” é uma comédia azul por 
falar do universo masculino e “quase” por mostrar 
a importância das mulheres nesse tratamento.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadeiro Luis Antônio, 931, 
Bela Vista, tel. 3105-3129. Quarta (14) às 21h30. Ingresso: R$ 50. 

Musical
Encantando cada vez mais crianças e adultos, o 

grupo Tiquequê fecha o ano com o seu novo Show 
“Especial de Natal”, apresentando um repertório 
que mistura composições inéditas e grandes su-
cessos, com interpretações de músicas natalinas 
populares e de compositores consagrados. Nessa 
apresentação especial, o grupo continua seguindo 
a linha de especutáculo que tanto agrada seu pú-
blico, a mistura de linguagens expressivas, em uma 
integração de música, teatro, narração de histórias, 
dança e brincadeiras, mas com um clima natalino 
que encantará crianças e familiares. Com Angelo 
Mundy, Bel Tatit, Diana Tatit, entre outros.

Serviço: Teatro Bradesco, R. Palestra Itália, nº 500, Perdizes. 
Domingo (18) Ingressos: de R$ 30 a R$ 120. 

Encenado em dois atos, o ballet “O Quebra-Nozes” 
conta a fantasia de Clara, uma menina que na noite de 
Natal ganha muitos presentes, mas se encanta de uma 

maneira especial por um deles, um boneco quebra-nozes. 
Quando todos vão dormir, Clara vai à sala para brincar com 
seu novo presente, adormece e entra no mundo da fantasia. 
Os brinquedos ganham vida, dançam, lutam, viajam para O 
Reino das Neves e Reino dos Doces, onde Clara e seu prínci-
pe são homenageados com danças típicas de vários países e 
com um gracioso pas-de-deux da Fada Açucarada. Com Cisne 
Negro Cia de Dança.

Serviço: Teatro Alfa, R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, tel. 5693-
4000. Segunda a quinta às 21h, sextas, às 21h30, sábados às 17h e às 20h e domingos às 
15h e às 18h. Ingressos: De R$ 50 a R$ 140. Até 21/12.

Heloísa Bortz

“O Quebra-Nozes”

“Sala dos Professores”
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AJUDA!: Atende ao convite de Cristo e segue adiante. Ele te levará 
às almas sofredoras, a fi m de que faças o possível para aliviar-lhes as 
dores. Aos que têm fome de amor e sede de paz. Aos que precisam de 
luz e necessitam de orientação. Aos que, embora trazendo brilho e cores 
por fora, carregam chagas e sombras por dentro. Aos antros de pobreza 
material e aos palacetes que, apesar da beleza exterior, abrigam confl itos 
e dramas que a sociedade desconhece. Diante deles, não critiques nem 
acuses. Ajuda! Uma palavra de esclarecimento; Um gesto de consolo; 
Um pedaço de pão ou um simples copo d’água, oferecidos com amor, 
representarão alívio e esperança no caminho de quem segue sobrecar-
regado de dores. Deixa que o Cristo que há em ti fale pelos teus lábios 
e socorra pelas tuas mãos. Mesmo que os espinhos da incompreensão te 
fi ram os pés e as mãos, não desistas de ajudar com Jesus. Ele também 
não experimentou comodidades no mundo, mas soube colocar amor 
ao próximo acima de todas as conquistas transitórias. Fazendo assim, 
estarás inscrevendo na alma, com os próprios atos, as marcas que te 
assinalarão para sempre como verdadeiro cristão e fi el seguidor do 
Evangelho. Médium: Clayton B. Levy, do livro “NOVAS MENSAGENS 
DE SCHEILLA PARA VOCÊ” – Edição CEAK



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

confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
netjen@netjen.com.br

HOJE INICIO A MINHA COLUNA comentando as mudan-
ças de planos de Sílvio Santos para o SBT. O apresentador mais 
popular da Televisão Brasileira, decidiu que sua nova grade de 
programação, entrará no ar apenas em março, mais precisamente 
no dia 4, um sábado. Antes a ideia era lançar as novidades já 
em janeiro. Na oportunidade Celso Portiolli, assumirá a faixa 
hoje ocupada pelo demitido Raul Gil.

NESSA PROGRAMAÇÃO CHEIA DE NOVIDADES haverá 
um reality de nome ‘Fábrica de Casamentos’, com Cris Flores 
e Carlos Bertolazzi e o novo programa de Otávio Mesquita que 
deve mudar de nome. A atração passará a se chamar  ‘Operação 
Mesquita’, e contará com um grande caminhão que levará um 
Estúdio com sofás, onde serão realizadas entrevistas enquanto 
convidados rodam pela cidade.

A GLOBO JÁ ESCALOU LIMA DUARTE, PAULO VIL-

HENA E DÉBORA BLOCH para o seriado ‘13 Longe do Sol’, 
que terá como principal protagonista Selton Mello e Carolina 
Dieckmann. O elenco já recebeu seus respectivos textos e já 
fazem a leitura para interpretação. A Globo, está anunciando 
esse seriado para abril do ano que vem.

EM TOTAL SIGILO SOBRE SUA POSSÍVEL INCURSÃO 

NA CARREIRA POLITICA, Roberto Justus virou alvo de 
novas conversas nos bastidores da Rede Record de Televisão. 
Executivos da alta cúpula da emissora passaram a estudar se-
riamente a ideia de trazer de volta o reality ‘O Aprendiz’. Muito 
embora alguns sejam contra, é notório que o time dos favoráveis 
deve vencer na escolha.

POR UNANIMIDADE DE SUA DIRETORIA, A GLOBO 
mudou o título da próxima novela das nove escrita por Glória 
Perez. A trama que se chamaria ‘Flor da Pele’, agora foi bati-
zada como ‘A Força do Querer’.  A autora não se manifestou 
sobre a troca de nome A produção já começa a selecionar o 
elenco. A novela estreia em abril, mas as gravações começam 
em janeiro.

ÊVE SOBRAL, APRESENTADOR DA REDE BRASIL DE 

TELEVISÃO e diretor de programação da emissora, está muito 
feliz com a notícia de que seu programa ‘Em Revista’, apresentado 
ao vivo as terças-feiras, a partir das 21h00, é a maior audiência 
da Rede Brasil em todo o país. Êve é uma fi gura carismática e 
um grande profi ssional querido por todos.

ALIÁS, A REDE BRASIL MELHOROU SUA GRADE DE 

PROGRAMAÇÃO. A emissora tem uma variedade de progra-
mas com qualidade e isso vem ajudando muito o crescimento 
de sua audiência. A televisão também explora um grande mer-
cado com a exibição de fi lmes atigos, como Zorro e Bonanza, 
entre outros.  

OS NÚMEROS DO ‘SUPERMAX’, primeira série de terror 
da Globo, tem feito a emissora repensar sua estratégia de inves-
tir em produções do gênero. Desde a estreia, a série estrelada 
por Mariana Ximenes e Cleo Pires só tem perdido audiência. A 
emissora já estuda tirá-la do ar ainda este ano .

FRASE FINAL: Nunca Desista de Seus Sonhos.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 10 a 12 de dezembro de 2016 Página 9
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RECOLHIMENTO DE INSS EM DUAS EMPRESAS
Sócio com participação de 1% no capital social de uma empresa 
exerce atividade em outra empresa com o recolhimento de INSS, fica 
obrigado a ter retirada de pró-labore com recolhimento de INSS na 
empresa em que é sócio? Qual a base legal? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXISTE ALGUMA PREVISÃO LEGAL DE REMUNERAÇÃO DO PRÓ-LA-
BORE PARA DIRETOR NÃO SÓCIO?

Informamos que não existe legislação que trate de pró-labore, porém, o 
usual é que apenas sócios tenham retirada de pró-labore. Desta forma, 
ao diretor não sócio não se orienta remunerá-lo à base de pró-labore, 
podendo a empresa utilizar a nomenclatura remuneração.

CARTA DE APRESENTAÇÃO
Ex-funcionário pediu carta de apresentação, a empresa pode não 
fornecer? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROCESSO DO VALE ALIMENTAÇÃO
Como é o processo vale alimentação, pode Inclui na folha de paga-
mento, desconta algum valor dos funcionários? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADO DOMÉSTICO FOI DEMITIDO NA VOLTA DAS FÉRIAS, O 
EMPREGADOR DEVERÁ INDENIZAR O AVISO PRÉVIO?  

Considerando que o trabalhador tenha gozado integralmente suas 
férias e na sequencia tenha sido demitido, o aviso prévio poderá ser 
trabalhado ou indenizado, de acordo com a vontade de seu empre-
gador, vez que a legislação permite os dois modelos de aviso prévio.

ATESTADO PARA EMPREGADA DOMÉSTICA
Doméstica registrada foi afastada para realizar cirurgia e teve 15 dias 
de atestado. Como proceder em relação ao INSS? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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Em terras portuguesas, comemorar 
o Natal vai muito além da tradicional 
Missa do Galo Repleta de paisagens 
bucólicas, a região do Alentejo, que é a 
maior do país, mantém vivas as antigas 
tradições e festeja de maneira especial 
o feriado cristão. Conheça cinco desses 
costumes que ainda são usuais para 
celebrar a data.
 • O Auto de Natal - A encenação do 

Auto de Natal é uma das tradições 
que os habitantes da cidade de Beja 
(a 180 km de Lisboa) ainda praticam; 
as apresentações acontecem desde o 
Natal até o Dia de Reis (6 de janeiro). 
O presépio vivo conta toda a história 
do nascimento de Cristo em versos. 
Anteriormente, era representada ao 
ar livre e com duração de até 10h, ca-
racterística extraída dos tradicionais 
teatros populares. Hoje, continua 
longa, mas é representada no salão 
paroquial.

 • O Madeiro - Os alentejanos iniciam 
a coleta de pedaços de madeira nas 
semanas que antecedem a data e os 
reúnem nas principais praças das al-
deias e vilas da região. Na véspera do 

Natal, dia 24, todo o material recolhido 
é utilizado para acender uma enorme 
fogueira que “ilumina o nascimento 
do menino Jesus” e aquece a noite 
de inverno. Enquanto ardem as cha-
mas, que podem chegar à altura das 
igrejas, os moradores aproveitam para 
relembrar bons momentos e apreciar 
os vinhos locais.

 • Presépios e Roncas - O artesanato 
em barro é produzido em diversas 
partes da região alentejana. No pe-
ríodo do Natal, os bonecos de barro 
de Estremoz (a 169 km de Lisboa) 
dão vida a um dos presépios mais co-
nhecidos do país, exposto na própria 
cidade. Os artistas criam as peças 
em um estilo próprio e alegre, com o 
uso de cores vibrantes e personagens 
variados. Já em Elvas (a 206 km de 
Lisboa), os cânticos natalinos são 
acompanhados pelo curioso som da 
ronca, tradicional instrumento mu-
sical semelhante à cuíca, elaborado 
com um pote de barro coberto com 
pele de cabra ou carneiro em um 
dos bocais e perfurado ao meio por 
uma vara de madeira. 

 • Consoada - Em alguns lugares de 
Évora (a 132 km de Lisboa), é comum 
abastecer a despensa com carne de 
porco para a ceia de Natal. O jantar da 
véspera, conhecido como Consoada, 
oferece pratos à base de peixe, como 
sopa de cação, pescada frita e bacalhau, 
para simbolizar o antigo preceito de 
abstinência. Para encerrar este jejum 
de carne vermelha, a ceia ocorre logo 
após a Missa do Galo e o cardápio é 
composto por vários pratos de carne 
de porco. 

 • Searinhas do Menino Jesus - No 
início de dezembro, os moradores 
do Alentejo plantam sementinhas de 
trigo em vasinhos com algodão embe-
bidos em água, que são dedicados ao 
Menino Jesus. Após germinarem e se 
transformarem em pequenas searas, 
as plantas podem ser colocadas junto 
ao presépio. Segundo a crença local, 
as mudas postas à mesa da ceia não 
deixam que nela falte pão. Após o 
Dia de Reis, as searinhas devem ser 
transplantadas para a terra.

Fonte e mais informações: (www.turis-
modoalentejo.com.br).

As cinco tradições de Natal do Alentejo

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 4001450-53.2013.8. 26. 0001. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da 
Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Carlos Adolfo Bastian Velasco, Alameda dos Quinimuras, 
187, Planalto Paulista - CEP 04068-000, -SP, CPF 006.325. 588-06, RG W-379.948, Casado, Chileno, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários LTDA, alegando em síntese: Ser o réu devedor da importância de R$ 17.897,27 referente 
a taxa de conservação do Lote 01, Quadra AZ, Terras de Santa Cristina II. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de julho de 2016.             10 e 13/12

No Brasil, a Unifesp coordena o estudo que tem foco na entrada 

de novas drogas no mercado.

No Brasil, a Universidade 
Federal de São Paulo 
(Unifesp) coordena o 

estudo que tem foco na entrada 
de novas drogas no mercado, 
padrões de uso, preços e nível 
de acesso, bem como o impacto 
sobre o consumo mundial da 
maconha após mudanças de 
seu status legal. 

O GDS é uma ferramenta 
importante para compreensão 
do problema do consumo de 
drogas e do narcotráfi co. Para 
se ter uma ideia, durante a 
primeira década do milênio, o 
narcotráfi co faturou, em mé-
dia, 900 bilhões de dólares ao 
ano, segundo o Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime (Unodc). “Esse levan-
tamento tem um poder muito 
grande de detectar fenômenos 
recentes, como acontece de ano 
em ano, mostra as tendências 
como nenhum outro, pois é 
exatamente a mesma metodo-
logia em 20 países”, destaca a 
psicóloga da Unifesp), Clarice 
Sandi Madruga, organizadora 
do levantamento no Brasil. 

O GDS é feito desde o ano 2000 
sob a coordenação do psiquiatra 
Adam Winstock, consultor sobre 
vícios do Maudsley Hospital 
(Londres) e professor honorário 
do Kings College London, e por 
uma equipe de especialistas em 
20 países. Os dados revelam 
a aparição de novas drogas 

Unifesp participa de 
levantamento sobre tendências 

e riscos de novas drogas
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se fosse uma lupa nos grupos 
de risco. As prevalências de 
uso são todas muito mais altas, 
e geralmente quem responde 
o levantamento pela internet 
são os jovens que já são por 
natureza um grupo de risco”. 
Por isso, ela chama a população 
brasileira para participar da 
pesquisa. “Precisamos de 5 mil 
participantes para podermos 
comparar com outros países 
e ter uma participação impor-
tante nesse levantamento”, 
esclarece. Todos os indivíduos 
com 16 anos ou mais podem 
responder. O questionário em 
português está disponível em: 
(https://surveys.globaldrug 
survey.com/s3/GDS2017PSA).  

Clarice ressalta que os resul-
tados auxiliam o planejamen-
to de ações governamentais 
voltadas à saúde. Os dados da 
Global Drug Survey de 2015, 
por exemplo, propiciaram a 
formação de políticas públicas 
no Reino Unido e em outros 
países europeus. O estudo tam-
bém detectou pela primeira vez 
o uso da maconha sintética no 
Brasil, identifi cando os riscos 
associados a essa substância, 
que coloca um a cada oito usuá-
rios em serviços de emergência 
por complicações relacionadas 
ao uso. A coleta anterior contou 
com a participação de 107.624 
participantes de diferentes 
nacionalidades (ABr).

no mercado. “O levantamento 
já tinha apontado a cannabis 
sintética no mercado e assim 
fi cou sendo a principal fonte 
do desenvolvimento das novas 
legislações que proibiram seu 
uso”. Clarice disse que os dados 
do GDS 2014/2015 mostraram 
que um em cada quatro usuários 
precisaram de emergência no 
uso da metafetamina. 

O último GDS [2014/2015] 
mostrou que o Brasil é o se-
gundo país no qual os usuários 
mais consomem álcool de forma 
abusiva – 27,5% dos partici-
pantes alegaram ter ficado 
extremamente embriagados 
pelo menos uma vez ao mês. 
O Brasil está atrás apenas 
da Irlanda, com 29%. “E no 

aspecto quantidade de busca 
por emergência em função do 
consumo exagerado de álcool, 
o Brasil também só perdeu para 
a Irlanda”, aponta Clarice. Um 
em cada 30 participantes pro-
curou serviços de emergência 
após beber. “O levantamento 
também revelou que o preço da 
cocaína no Brasil é a mais barata 
do mundo e a mais forte, isto é 
um dado assustador”, avalia a 
pesquisadora.

Para o GDS 2015/2016 não 
houve número sufi ciente de 
coletas – é preciso o mínimo de 5 
mil questionários respondidos. 
A pesquisadora enfatiza que, 
como é um levantamento feito 
pela internet, não é represen-
tativo da população. “É como 

O maior levantamento online sobre drogas do mundo, o Global Drugs Survey (GDS) 2016/2017, 
começou a ser produzido em 20 países

Pompéia S/A Indústria e Comércio
CNPJ/MF nº 59.775.478/0001-36

Cristiano Zanguetin Fantin
Diretor Presidente

Carlos Alberto Monteiro Paiva
Contador CRC 1SP 150.684/O-8

Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2015. São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015. A Diretoria

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Valores expressos em Reais)
Ativo 31/12/2015      31/12/2014
Circulante 47.379.797 36.626.643
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.062.256 1.866.592
Aplicações financeiras 9.591.744 7.364.587
Clientes 23.569.073 17.582.006
Estoques 7.217.352 5.371.024
Adiantamentos 3.496.368 3.347.737
Impostos a recuperar 1.376.257 1.061.914
Outras Contas 66.748 32.784
Não Circulante 15.396.017 14.155.769
Depósitos Judiciais 4.569.333 4.673.190
Imobilizado
Investimentos 35.301 35.301
Imobilizado 15.360.716 14.120.468

Total do Ativo 67.345.148 55.455.602

Passivo 31/12/2015      31/12/2014
Circulante 12.249.269 11.448.415
Empréstimos e financiamentos 3.525.525 4.520.723
Fornecedores 4.237.781 3.368.784
Salários e provisão para férias 1.679.026 1.267.608
Obrigações fiscais e trabalhistas 1.937.475 1.842.366
Outras contas a pagar 869.462 448.935
Não Circulante 18.378.985 15.305.251
Credores no Exterior 1.924.743 1.924.743
Obrigações fiscais 4.967.038 4.025.763
Partes relacionadas 11.487.203 9.354.744
Patrimônio Líquido 36.716.894 28.701.936
Capital 2.658.900 2.658.900
Reserva de Capital 86.196 86.196
Lucros Acumulados 23.899.864 19.030.252
Resultado do Exercício 10.071.935 6.926.589
Total do Passivo 67.345.148 55.455.602

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido encerrado em 31 de dezembro de 2015
    Capital          Reserva de Lucros Resultado Lucros ou Prejuízos Patrimônio
      Social         Legal         Incentivos fiscais         do Período         Acumulados         Líquido
Saldo em 31/12/2013 2.658.900 82.654 3.541 4.445.826 14.584.425 21.775.347
Lucro Líquido do Exercício – – – 6.926.589 – 6.926.589
Transferência Resultado do Período – – – (4.445.826) 4.445.826 –
Saldo em 31/12/2014 2.658.900 82.654 3.541 6.926.589 19.030.252 28.701.936
Lucro Líquido do Exercício – – – 10.071.935 – 10.071.935
Transferência Resultado do Período – – – (6.926.589) 6.926.589 –
Distribuição de Dividendos – – – – (2.077.977) (2.077.977)
Ajustes de Exercícios Anteriores – – – – 21.000 21.000
Saldo em 31/12/2015 2.658.900 82.654 3.541 10.071.935 23.899.864 36.716.894

Demonstração do Resultado
       31/12/2015      31/12/2014
Receitas operacionais 152.225.595 121.233.849
(-) Custos operacionais (108.734.526) (86.703.914)
Margem Operacional 43.491.069 34.529.935
(-) Despesas operacionais administrativas (30.062.637) (23.405.920)

       31/12/2015      31/12/2014
(+/-) Resultado Financeiro 781.879 (583.676)
Resultado operacional 14.210.311 10.540.340
(-) Imposto de Renda e CSLL (4.138.377) (3.613.750)
Resultado do exercício 10.071.935 6.926.589

Demonstração de Fluxos de Caixa/Método Indireto
    31/12/2015   31/12/2014
Fluxos de Caixas das Atividades Operacionais
(+) Lucro líquido do exercício 10.071.935 6.926.589
(+) Depreciação/Amortização 2.641.702 1.901.319
(-) Variação Cambial Líquida (3.094.019) (599.204)
(-) Premio de seguros (100.535) 21.440
(+) Créditos incobráveis 145.255 38.196
(Aumento) Redução nas contas do ativo
Aplicações Financeiras (2.227.157) (2.641.013)
Contas a Receber de Clientes (3.038.303) (3.433.869)
Estoques (1.846.328) (1.984.397)
Tributos a Recuperar (314.343) 1.271.478
Outras contas (6.550) 12.136
Adiantamentos (9.658) (76.697)
Adiantamentos a Fornecedores (138.973) 272.908
Despesas Antecipadas 94.121 (25.824)
Depósitos Judiciais 103.857 (3.282.011)
Aumento (Redução) nas contas do passivo
Fornecedores 868.997 191.090
Salários e provisão para férias 411.418 56.295
Obrigações fiscais e trabalhistas 1.036.384 4.036.579
Outras contas a pagar 420.528 394.919
Caixa Líquido Proveniente das Atividades 
 Operacionais 5.018.330 3.079.934
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado (3.881.949) (5.461.378)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de 
 Investimento (3.881.949) (5.461.378)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos e Financiamentos (995.198) 1.489.775
Partes relacionadas 2.132.459 1.233.750
Lucros Distribuidos (2.077.977) –
Caixa Líquido Usado nas Atividades de 
 Financiamento (940.716) 2.723.525
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes 
 de Caixa 195.665 342.081
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 1.866.592 1.524.511
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 2.062.256 1.866.592
Variação da Conta Caixa/Bancos/Equivalentes 195.665 342.081

Siquem SPE Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ/MF 14.119.406/0001-00 - NIRE 35.300.42196-5 - Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 14/07/16

Aos 14/07/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença. Totalidade. Mesa. Presidente: Arthur José de Abreu Pereira; 
Secretário: Alexandre Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações. (i) Aprovar as demonstrações financeiras, o relatório 
da administração e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/15, nos 
termos em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no DOESP (página 13) e no Empresas e 
Negócios (página 6), em edição de 12/07/16, cujas publicações constam da presente Ata como Anexo I. (ii) Não dis-
tribuir dividendos, tendo em vista que a Companhia não auferiu lucro no exercício social encerrado em 31/12/15. Nada 
mais. São Paulo, 14/07/16. Jucesp nº 459.867/16-7 em 24/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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“A melhor maneira de pre-

ver o futuro é criá-lo” - Peter 

Drucker escritor, professor 

e consultor administrativo 

de origem austríaca, con-

siderado como o pai da 

administração moderna 

(1909-2005)

O ato de fazer escolhas 
nos torna protagonistas 
de nosso destino. Com o 

fi m do ano, muitos jovens estão 
pensando nas férias escolares, 
no que farão com o tempo livre, 
nas atividades de lazer que 
poderão participar. Entretanto, 
o período traz consigo a alta 
oferta de oportunidades de 
estágio em todo o País. O CIEE, 
por exemplo, prevê a oferta de 
120 mil vagas de estágio até 
março de 2017. O que escolher 
então: o merecido descanso ou 
buscar uma oportunidade que 
oferecerá remuneração, de-
senvolvimento de novas habili-
dades e a possibilidade de um 
futuro melhor? Vamos pontuar 
alguns argumentos que podem 
colaborar na decisão. 

O expressivo volume de vagas 
se deve, principalmente, ao 
vencimento de contratos e à 
formatura de milhares de jovens 
que não podem mais continuar 

em estágio, pois, por lei, esse é 
benefício exclusivo de alunos 
regularmente matriculados em 
cursos de nível superior e mé-
dio, com isso, às organizações 
precisam repor essas vagas. As 
empresas têm visto no estágio 
uma excelente ferramenta 
preparação de futuros talentos, 
prova disso é o alto índice de 
efetivação, de 64,7%.

Além disso, os programas de 
estágio oferecem aos jovens a 
oportunidade de colocar em 
prática as teorias aprendidas 
nos bancos escolares, além de 
desenvolver habilidades de rela-
cionamento, caras ao mundo 
corporativo. 

Há que se entender o 
raciocínio mais imediatista 
dos jovens de que as férias são 
um período para se divertir, 
descansar e viajar. Entretanto, 
conta-se com a maturidade de 
seus responsáveis e profes-
sores, para demonstrar que 
outra escolha pode ser muito 
proveitosa para seu futuro 
profi ssional e que nesse mesmo 
período, suas chances de con-
seguir um estágio são muito 
maiores. São escolhas presentes 
que defi nirão seu futuro. Assim, 
boa escolha!

(*) - É presidente do Conselho de 
Administração do CIEE/SP e do 

Conselho Diretor do CIEE Nacional.

O futuro se
constrói no presente

Luiz Gonzaga Bertelli (*)

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Lilian Patrícia – Alex Sander ( Ilustr) – Traços e 
Ideias – Administradora, preocupada em  propalar ideias tri-
viais de economia doméstica, criou uma estória, permeada por 
boas ilustrações, que na realidade, ocorre corriqueiramente na 
maioria dos lares . Professora do ensino básico, demonstra com 
ótimos exemplos, como que luz acesa indevidamente; abrir a 
geladeira muitas vezes, só para ver o que tem, torneira aberta 
para lavar louça, etc. são alguns dos exemplos mencionados 
e devidamente explicados, que manteve a garotada perplexa 
e animada para ajudar seus pais. Venda exclusivmentea: pela 
página da autora - http://bit.ly/2ex26ru e pelo e-mail - escrito-
ralilianpatricia@gmail.com. Lúdica e fi nanceiramente útil.

Quando 1+1= 3

Lisete Frohlich – Ser Mais – Primeira gestora 
de clube de futebol - não conheço outra – posso 
defi ni-la como brilhante administradora. Lendo 
seus relatos, tem-se a sensação da Midas da ad-
ministração. Muito simples  em suas ações, suas 
falas, sempre absolutamente centrada no resultado 
exitoso, demonstra a cada página, uma grandeza 

impar, típica de índole sábia, pois, não guarda para si seus 
segredos, ao contrário, dissemina-os. Para administradores, 

empreendedores e futuros vencedores.

@PRASERFELIZ

Ben Dupré – Planeta – Pesquisador da Univer-
sidade de Oxford, publicado em boa parte do mundo, 
reuniu seis assuntos de fundamental importância 
para nossa sociedade: arte; ciência; economia; 

fi losofi a, politica e religião. Sempre leva em consideração que 
o sustentáculo de toda e qualquer geração é a Ideia . De fato, 
com ela, quando boa, tornamo-nos muito fortes, enfrentamos 
barreiras e muitas vezes as vencemos. O mestre explica, em 
cada setor, as ideias prevalentes de muitas eras, que embasam 
nosso cotidiano. Elucidativo.

50 Grandes Ideias da 
Humanidade que Você
Precisa Conhecer

Wimer Bottura Junior – República –  Autor, 
psicoterapeuta, levantou o tapete que encobre nos-
sos erros, dia-a-dia. Com uma abordagem centrada 
a evita-los, após exaustivas pesquisas, concebeu 
uma obra, que esclarece os porquês de algumas 
atitudes humanas , as vezes vistas como insanas, 
mas que em seu âmago, carregam fardos, fatos, 

experiências, muitas vezes esquecidas em nossos recônditos. 
Não é uma panaceia, contudo, um grande alerta. Pode ser lido 

por não profi ssionais de saúde.

O Erro Nosso de Cada Dia

Carlos Eduardo Freitas Costa – Scrittore 
–  Mestre em fi nanças, especialista em marketing 
e outras atividades correlatas, compilou algumas 

matérias de sua coluna jornalística, na qual responde questões e 
dá excelentes dicas de comportamento, na área que mais ajuda 
ou derruba, qualquer pessoa: o bolso. Vemos de maneira fre-
quente, empresas em precária situação, quando antes, estavam 
em ascensão. Pessoas aparentemente estáveis fi nanceiramente, 
sofrendo repentinamente agruras, pela falta de sabedoria no 
trato fi nanceiro. O leitor encontrará, nesta obra, valiosas e ricas 
orientações. Alguns remédios amargos, são receitados, porém 
com resultados doces. Oportuno.

Meu Dinheiro 2

Assista ao canal Livros 
em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do 
mundo literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

Página 10 São Paulo, sábado a segunda-feira, 10 a 12 de dezembro de 2016

27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GUILHERME DE OLIVEIRA ALBIERI, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de marketing, nascido em São Paulo (Registrado na Casa Verde) SP, no dia 12 
de janeiro de 1988, residente e domiciliado no Parque Peruche, São Paulo - SP, fi lho de 
Tadeu Donizetti Albieri  e de Vanda Aparecida de Oliveira Albieri. A pretendente: LOUISE 
DE OLIVEIRA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São 
Paulo (Registrada na Vila Mariana) SP, no dia 06 de fevereiro de 1992, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Douglas Guedes Nascimento e 
de Rosana Aparecida de Oliveira Nascimento. Obs.: Cópia do Edital enviada a Unidade 
de Serviço onde reside o pretendente. R$ 35,00

O pretendente: RENATO STEPHANI DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 09 de janeiro de 
1990, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Jonas Cesar de 
Souza e de Sandra Stephani de Souza. A pretendente: TATIANE RIBEIRO NHOQUE 
MANZOLLI, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo 
(Registrada no Tatuapé) SP, no dia 06 de fevereiro de 1988, residente e domiciliada na 
Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Rene Remo Manzolli e de Nadia Ribeiro Nhoque 
Manzolli. R$ 35,00

O pretendente: LUCIANO YUKIO OKADA, estado civil divorciado, profi ssão atendente, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 17 de junho de 1975, residente e domiciliado na 
Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Kiyotaca Okada e de Cecilia Miwako Okada. A 
pretendente: CRISTINA SATIKO TANAHARA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 25 de dezembro de 1979, 
residente e domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de Eiichi Tanahara e de 
Mitsuko Tanahara. R$ 35,00

O pretendente: JOÃO NETO MOTA, estado civil solteiro, profi ssão gerente, nascido em 
Mombaça - CE (Registrado em Anápolis - GO), no dia 11 de março de 1990, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Oliveira Mota e de Maria 
Ednésia da Silva Mota. A pretendente: INNGRID SOARES MOTA, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em Crato (Registrada em Antonia do Norte) CE, no dia 
10 de agosto de 1997, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
Francisco Arlindo Mota e de Maria Aparecida Soares. R$ 35,00

O pretendente: LAERTE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motirista, nascido em São Paulo (Registrado no Ipiranga) SP, no dia 25 de junho de 
1971, residente e domiciliado na Vila Rica, São Paulo - SP, filho de Aurelino Ferreira 
dos Santos e de Joana Lima dos Santos. A pretendente: SELMA SIMÕES, estado 
civil solteira, profissão técnica de nutrição, nascida em São Paulo (Registrada na 
Vila Formosa) SP, no dia 17 de janeiro de 1970, residente e domiciliada na Vila 
Rica, São Paulo - SP, filha de Benedito Gabriel  Simões e de Maria Marcelina 
Simões. R$ 35,00

O pretendente: KERLISON DE OLIVEIRA FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
garçon, nascido em Buíque - PE, no dia 29 de setembro de 1992, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José de Freitas Silva e de Josefa Gomes de Oliveira 
Freitas. A pretendente: LARISSA BARBOSA DE MELO SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em São Paulo (Registrada em Itaquera) SP, no dia 21 
de março de 1998, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de João 
Beserra da Silva e de Valderice Barbosa de Melo Silva. R$ 35,00

O pretendente: JOSÉ IVAN DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão assistente 
técnico, nascido em Santana do Cariri - CE, no dia 18 de maio de 1948, residente em 
Santana do Cariri, CE e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José André da 
Silva e de Maria Rodrigues da Silva. A pretendente: MARIA SUFANEIDE RODRIGUES, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Santana do Cariri - CE, no dia 
07 de outubro de 1958, domiciliada em Santana do Cariri - CE e residente no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de João Rodrigues Dumont e de Francisca Cândida Dumont. Obs.: 
Edital procedente da Unidade de Serviço de Santana do Cariri, CE. R$ 35,00

O pretendente: WAGNER HENRIQUE BAIA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em Diadema - SP, no dia 19 de abril de 1983, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de João Pereira Baia e de Delaci Bueno 
Baia. A pretendente: JULIANA NOGUEIRA DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 05 de abril de 
1984, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Aparecido dos 
Reis e de Cleide Nogueira de Arruda Reis. R$ 35,00

O pretendente: GUSTAVO PIRES POLICARPO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo (Registrado em Cerqueira César) SP, no dia 
22 de março de 1994, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho 
de Renato Policarpo e de Mirna Pires Policarpo. A pretendente: TAILA CRISTINE 
CARPONI, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em São 
Paulo (Registrada na Vila Formosa) SP, no dia 24 de outubro de 1994, residente e 
domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio Caproni e de Eliane 
Aparecida Ferreira Caproni. R$ 35,00

O pretendente: NATANAEL TARDIO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Bariri - SP, no dia 13 de julho de 1992, residente e domiciliado 
na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho de Josemar Pereira de Almeida e de Maria Angela 
Amuccio Tardio de Almeida. A pretendente: PRISCILLA DE OLIVEIRA PEREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo (Registrada no Alto da 
Mooca) SP, no dia 08 de dezembro de 1982, residente e domiciliada na Vila Rica, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Expedito Pereira e de Joana de Oliveira Pereira. NIHIL

O pretendente: JADISON DE ALBUQUERQUE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
garçon, nascido em Buíque - PE, no dia 22 de julho de 1991, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antônio Freitas Silva e de Clara Rodrigues de 
Albuquerque Freitas. A pretendente: GISELI QUEIROZ SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Jequié (Registrada em Boaçú) BA, no dia 
30 de abril de 1993, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Souza Braga e de Juciara Queiroz de Jesus. NIHIL

O pretendente: PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pesquisador, nascido em São Paulo (Registrado em Penha de França) SP, no dia 11 
de março de 1985, residente e domiciliado no Jardim Aricanduva, São Paulo - SP, fi lho 
de Gerson Cassiano dos Santos e de Alaide Medeiros dos Santos. A pretendente: 
PRISCYLLA TOLONE CRAVEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo (Registrada na Mooca) SP, no dia 21 de setembro 
de 1989, residente e domiciliada no Jardim Aricanduva, São Paulo - SP, fi lha de Glaucio 
Antonio Zacarias de Oliveira e de Marisa Tolone Craveiro de Oliveira. NIHIL

O pretendente: EVERTON XAVIER SILVA, estado civil solteiro, profi ssão lavador, 
nascido em São Paulo (Registrado em Indianópolis) SP, no dia 29 de novembro de 
1986, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Josuel Silva e de 
Berenice Xavier Silva. A pretendente: TATIANE FERREIRA FELIX, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo (Registrada no Alto da Mooca) SP, 
no dia 28 de dezembro de 1988, residente e domiciliada na Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lha de José Jorge Felix e de Josefa Ferreira Felix. NIHIL
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GABRIEL MEIRELLES PINTO, profi ssão: roteirista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/08/1985, residente e domiciliado no 
Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Luvison Pinto e de Cecília Carvalho 
Meirelles. A pretendente: FILOMENA APARECIDA DA SILVA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Amparo - SP, data-nascimento: 27/11/1987, residente 
e domiciliada em Monte Alegre do Sul - SP, fi lha de Antonio Aparecido da Silva e de 
Lourdes Brolezi Salzani Silva.

O pretendente: RICCARDO STURANI, profi ssão: físico, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Fano - Itália, data-nascimento: 14/02/1974, residente e domiciliado em Pinheiros, São 
Paulo - SP, fi lho de Rodolfo Sturani e de Maria Di Luigi. A pretendente: RENATA FONSE-
CA CABRAL, profi ssão: economista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 16/11/1981, residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha 
de Gonçalo Cabral dos Santos e de Sebastiana da Fonseca Cabral dos Santos.

O pretendente: LUCIANO WILSON DE MEDEIROS, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 19/09/1959, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Noé de Medeiros e de Paula Marcia 
Wilson de Medeiros. A pretendente: MARIA CARMEN ADAN Y COELLO EVERSON, 
profi ssão: artista plástica, estado civil: viúva, naturalidade: Espanha, data-nascimento: 
29/01/1961, residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Juan Adan Y Cortes e de 
Carmen Coello Y Prado.

O pretendente: FERNANDO CAPELLO CALAZANS, profi ssão: funcionário público, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/09/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edgard Calazans Junior e de Elza Maria Simioni 
Capello Calazans. A pretendente: CINTIA PIAZZAROLO LANA, profi ssão: funcionária 
pública, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória - ES, data-nascimento: 08/03/1981, 
residente e domiciliada na Bela Vista, São Paulo - SP, fi lha de Renato Pereira Lana e de 
Vanda Machado Piazzarolo Lana.

O pretendente: FELIPE BRAGA SOBRAL, profi ssão: gerente de operações, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/02/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edison Miguel Sobral e de Margarete Aparecida 
Braga Sobral. A pretendente: TAMIRES NUNES VENEZIANI, profi ssão: analista fi nan-
ceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São José dos Campos - SP, data-nascimento: 
01/12/1989, residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de José de Alencar 
Veneziani Filho e de Maria Helena Nunes Guimarães Veneziani.

O pretendente: LEONARDO DEL COL PEREIRA, profi ssão: instrutor de trinamentos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/11/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Miranda Pereira Filho e de Marcia 
Del Col Miranda Pereira. A pretendente: LILIANE DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/09/1987, residente e domiciliada em Franco da Rocha - SP, fi lha de Enock de Souza 
Oliveira e de Maria Irismar de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL ALAUZO SANTO NICOLA, profi ssão: analista de produto ma-
rítimo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/02/1986, 
residente e domiciliado no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Santo 
Nicola e de Eliana Alauzo Santo Nicola. A pretendente: ALINE DE SANTANA MORAES, 
profi ssão: especialista em projetos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 07/02/1987, residente e domiciliada no Sumarezinho, São Paulo - SP, 
fi lha de Ednaldo Eusebio de Moraes e de Francisca Tania de Santana Moraes.

O pretendente: EDUARDO MUCHON RODRIGUES AZENHA, profi ssão: administra-
dor, estado civil: solteiro, naturalidade: Presidente Venceslau - SP, data-nascimento: 
20/01/1979, residente e domiciliado no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lho de Manoel 
Rodrigues Azenha e de Vera Lúcia Muchon Azenha. A pretendente: BRUNA ALVES DE 
SOUZA, profi ssão:, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/05/1986, residente e domiciliada no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lha de Wilson 
Roberto Louzano de Souza e de Regina de Fatima Alves de Souza.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: VALDECÍ  IVO DOS SANTOS,  estado civil divorciado, profi ssão apo-
sentado, nascido em Paulista - PE, no dia (14/06/1938), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Aluísio Ivo dos Santos e de Maria Ana da Conceição. A pretendente: 
LUZINETE MARIA DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em 
Pernambuco (Registrada no Rio de Janeiro, 3º Registro Civil - RJ), no dia (21/02/1947), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de  Antonio Bandeira de Moura e de 
Maria José do Espirito Santo.

O pretendente: ROBERT CERQUEIRA DE ALMEIDA BATISTA, estado civil solteiro, 
profi ssão servente geral, nascido em Ubaitaba (Ibirapitanga) BA, no dia (03/10/1997), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Renaildo Silva Batista e de Cristina 
Cerqueira de Almeida. A pretendente: FERNANDA BATISTA ALMEIDA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(13/02/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Fernando Almeida 
de Oliveira e de Ana Amelia Batista de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão recep-
cionista, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (03/07/1995), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Alves Vieira e de Antonia Socorro 
dos Santos Vieira. A pretendente: EDLEIDE NUNES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em Palmeira dos Índios (Belem) AL, no dia (09/11/1995), 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Edmilson Benicio dos Santos e de Maria 
Gilvaneide Nunes dos Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, 
desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

Processo Físico nº: 0006195-12.2009.8.26.0543/01 nº ordem: 1471/09. Classe: Assunto: Cumpri-
mento de Sentença - Indenização por Dano Material Exeqüente: Concessionária da Rodovia Pre-
sidente Dutra S A Executado: José Tadeu Samora O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro 
de Santa Isabel, Estado de São Paulo, Dr(a). Sandro Cavalcanti Rollo, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber ao requerido José Tadeu Samora, que dizia residir na Estrada Nilo Peçanha, 752/676, Cabuis 
- CEP 26545-202, Nilopolis-RJ, CPF 645.378.707-53, estando atualmente em lugar incerto e não 
sabido, que por este Juízo, se processam os termos de uma ação de Cumprimento de Sentença 
nº 0006195-12.2009.8.26.0543, que lhe move Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A, 
sendo determinado sua intimação através de edital, conforme inteiro teor do despacho, a saber: 
Vistos. Intime-se o executado, através de edital com o prazo de trinta dias, nos termos do artigo 
513, § 2º, inciso IV do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito fixado na sentença 
que instrui a petição inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de imposição de multa de 10% e, 
também, de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o montante da condenação (artigo 
523 e parágrafos, do Novo Código de Processo Civil). Deverá ser mencionado no edital que não 
havendo o cumprimento da sentença no prazo fixado, deverá o executado apresentar impugna-
ção, no prazo de quinze dias, independentemente de penhora ou nova intimação (artigo 525, 
“caput”, do Novo Código de Processo Civil). A autora deverá providenciar o recolhimento das 
despesas pertinentes para viabilizar a publicação do edital no órgão oficial. Int. (valor do débito 
R$ 9.610,32)”. O prazo fluirá após o decurso do presente edital. Para que ninguém possa alegar 
ignorância no futuro e para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que 
será publicado e afixado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, 
aos 30 de novembro de 2016.                                                                                                   10 e 13/12

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0114120-33.2012.8. 26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almei-
da, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Tania Aparecida De Almeida, CPF 996. 300.018-53, que 
nos autos da ação Sumário, requerida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ora 
em fase de execução de sentença, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o paga-
mento do valor de R$43.579,00 (08/01/2016) que deverá ser devidamente atualizado até a data 
do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 
10% mais honorários advocatícios de 10% (art. 513, § 2º, IV, e 523 do NCPC), podendo oferecer 
impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de SP, aos 07/10/2016.                                                    10 e 13/12

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0124496-89.2009. 8.26. 0001. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira 
da Silveira, na forma da Lei, Faz Saber a Keila Silva Machado E Paulo Roberto Gaspri, Endereço 
Av. Alameda das Rosas, Nº 95, Estância Santa Maria do Laranjal Cep 12953-162, Atibaia- SP, 
que lhes foi proposta ação pelo procedimento comum requerido por Sociedade Beneficente São 
Camilo, objetivando o recebimento da quantia de R$ 9.647,79, referente ao termo de responsa-
bilidade que assumiu com a autora, decorrente de atendimento médico-hospitalar prestados pela 
autora a ré. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação, 
por edital, para os atos e termos da ação proposta, para que apresente resposta no prazo de 15 
(quinze) dias a fluir do prazo de 20 (vinte) dias do presente edital. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 24 de outubro de 2016.                                                                   10 e 13/12

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000233-17.2014. 8.26. 0704. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Mônica de Cassia 
Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Lúcia Alves Lucas, CPF 
335.009.595-04, RG 35.784.075-5, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-
-lhe ação de cobrança no valor de R$ 3.026,03 (jan/2014), referente às da taxa de conservação 
do lote 11, da Quadra FT, do Empreendimentos Terras de Sta. Cristina II. Estando a ré em lugar 
ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste a ação. Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e pas-
sado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de novembro de 2016.                                   10 e 13/12

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0058954-16.2012. 8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 27ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Vitor Frederico Kümpel, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Amauri Donizetti de Lima, brasileiro, solteiro, RG nº 10141567, CPF Nº 965.912.008-
78, que nos autos da ação de Procedi mento Sumário, por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, ora em fase de execução, para a garantia do crédito no valor de R$ 46.608,19 
(dez/2015) foi penhorado o direito que o executado detém sobre o lote 09, quadra AF do Loteamento 
Terras de Sta. Cristina I, NO Município de Arandú/SP, com 600 metros quadrados, tendo sido 
nomeado depositário do bem próprio intimando/adquirente, advertindo-o que não poderá abrir 
mão do bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do 
descumpri mento das obrigações inerentes. Nada Mais. Encontrando-se réu, em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a Intimação do executado acima mencionado, por Edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem impugnação, 
sob pena de expropriação do bem. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2016.  10 e 13/12

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1045505-06.2014.8.26. 0002. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 8ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Longo-
bardi Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Vilma Maria Dos Santos Oliveira CPF 
259.369.898-52, RG 327474580, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte 
de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: objetivando o re-
cebimento da quantia de R$ 2.321,34, referente contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada 
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o pre-
sente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 04 de novembro de 2016.                                                     10 e 13/12

AUTO POSTO BOULEVARD LTDA. torna público que requereu na CETESB a Licença
Prévia e de Instalação para, Auto Posto, sito à Avenida Lix da Cunha, nº 200. Bonfim.
Campinas/SP.

A.L. IND. COM. IMP. E EXP. DE ACESSÓRIOS PARA VIDRO, ALUMÍNIO E MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP Torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação/
Novos Equiptos nº 16009717 válida até 19/09/2018 p/ Produção de perfis de alumínio,
localizada à Rua Rinaldo Chiarotti, 292A – Lot. Indl Coral - Mauá - Cep: 09372-060.

LUBRIFOC LTDA - ME, torna público que requereu na CETESB a Renovação da Licença de
Operação para fabricação de óleos de corte, e outras preparações lubrificantes, sito à
Rua Verim, 92 - Parque Galícia - Diadema/SP.


