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“Nunca, em hipótese 
alguma, tome uma 
pílula para dormir 
e um laxante na 
mesma noite”.
Dave Barry (1947)
Escritor norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: -2,19% Pontos: 
57.110,99 Máxima de +0,36% 
: 58.600 pontos Mínima de 
-2,19% : 57.109 pontos Volume: 
11,43 bilhões Variação em 2016: 
31,75% Variação no mês: -7,75% 
Dow Jones: +0,16% (18h32) 
Pontos: 19.876,13 Nasdaq: 
+0,4% (18h32) Pontos: 5.458,81 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3710 Venda: R$ 3,3723 
Variação: -0,51% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,45 Venda: R$ 3,55 
Variação: -0,47% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3772 Venda: R$ 
3,3778 Variação: +0,2% - Dólar 
Turismo Compra: R$ 3,3430 
Venda: R$ 3,5230 Variação: 
-0,48% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,44% ao 
ano. - Capital de giro, 16,01% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.142,70 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,46% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 122,650 
Variação: -0,45%.

Cotação: R$ 3,3745 Variação: 
-0,91% - Euro (18h32) Compra: 
US$ 1,0401 Venda: US$ 1,0401 
Variação: -0,46% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5110 Venda: R$ 
3,5130 Variação: -0,79% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,4630 Ven-
da: R$ 3,6730 Variação: -1%.

Ibovespa Futuro: -2,29% Pontos: 
58.100 Máxima (pontos): 59.680 
Mínima (pontos): 58.100. Global 
40 Cotação: 889,219 centavos 
de dólar Variação: -0,73%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse ontem (19) que 

trabalha com a expectativa 
de que o Brasil já tenha 
crescimento no primeiro 
trimestre do ano que vem. 
E que, se a comparação for 
feita entre o último trimestre 
de 2017 com o último trimes-
tre de 2016, a pasta já prevê 
mais de 2% de crescimento. 
Meirelles fez a declaração 
ao comentar a projeção de 
instituições fi nanceiras de 
queda do PIB para 2017, em 
que a expectativa de cresci-
mento foi alterada de 0,70% 
para 0,58%, na nona redução 
consecutiva.

Em relação ao PIB, trata-
se de um cenário em que 
fi ca cada vez mais claro que 

     

Meirelles: expectativa para 
2017 é de crescimento já 
no primeiro trimestre

haverá retomada da econo-
mia. “Nossa expectativa é 
que o Brasil já esteja traba-
lhando com crescimento no 
primeiro trimestre de 2017”. 
Ele reconheceu que o cres-
cimento médio do ano está 
em um patamar baixo e que 
o mercado revisou isso ‘um 
pouquinho para baixo’. “Mas é 
muito em função dessa queda 
pronunciada do PIB este ano, 
inclusive no quarto trimestre”, 
ressaltou Meirelles, após par-
ticipar de evento da Receita 
Federal na Ilha Fiscal, no Rio 
de Janeiro.

Ele explicou que a média 
contra a média caracteriza-
se por ter baixo crescimento 
pequeno, mas ressaltou que, 
se for comparado o último 
trimestre de 2017 com o últi-

mo trimestre de 2016, já pode 
ser previsto mais de 2% de 
crescimento, quarto trimes-
tre contra quarto trimestre. 
“Portanto, isso é que vai ser 
percebido, em última análise, 
pela população brasileira: a 
melhora na margem, isto é, a 
melhora trimestre a trimestre, 
chegando ao fi nal do ano com 
um crescimento importante, 
se compararmos o último tri-
mestre de 2017 com o último 
trimestre de 2016.”

Meirelles também afi rmou 
que a queda de infl ação proje-
tada pelo mercado fi nanceiro 
é uma “evolução esperada”. A 
projeção para o IPCA caiu de 
6,52% para 6,49%. A meta de 
infl ação é 4,50% e limite su-
perior de 6,50%. A estimativa 
para o índice caiu pela sexta 

Meirelles também afi rmou que a queda de infl ação projetada pelo mercado

fi nanceiro é uma “evolução esperada”.

vez seguida, segundo o Bole-
tim Focus. “Tudo isso faz com 
que estejamos num processo 
continuado de convergência 
da infl ação, da expectativa de 
infl ação para a meta. Isso está 
dentro do esperado”, disse o 
ministro.

Meirelles destacou que a cri-
se herdada pelo governo Temer 
é enorme: um défi cit público de 
R$ 170 bilhões, uma recessão 
“que é a maior da história do 
Brasil”. “Não devemos subesti-
mar isso. Estamos tomando as 
medidas necessárias, por meio 

de emenda constitucional 
para enfrentar os gastos públi-
cos, reforma da Previdência, 
mudanças fortes na postura 
de combate à infl ação, uma 
agenda de aumento da produ-
tividade do Brasil, anunciada 
na semana passada” (ABr).

Acidentes de trânsito
As mortes decorrentes de aci-

dentes de trânsito no estado de São 
Paulo registrou queda de 13% em 
novembro (429), na comparação 
com o mesmo mês do ano passado 
(493). No acumulado dos 11 meses 
do ano (5.215), a redução foi 6,4% 
em relação ao mesmo período de 
2015 (5.572), o que resultou em 357 
vidas salvas. Os dados foram anun-
ciados pelo governo do estado e 
incluem estradas e vias urbanas.

O juiz federal Sérgio Moro 
aceitou ontem (19) mais uma 
denúncia da força-tarefa da 
Operacão Lava Jato contra 
o ex-presidente Lula. Com 
a decisão, Lula se torna réu 
pelos crimes de corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro. 
Outras oito pessoas também 
foram denunciadas, entre elas 
o advogado de Lula, Roberto 
Teixeira, a ex-primeira-dama 
Marisa Letícia, além de Marcelo 
Odebrecht, ex-presidente do 
grupo Odebrecht.

Com a decisão, Lula passa a 
ser réu em cinco ações penais. 
De acordo com a denúncia, 
Lula participou de um esque-
ma para desviar entre 2% e 
3% dos valores de contratos 
assinados entre a Odebrecht 
e a Petrobras. A cifra total 
dos desvios ultrapassaria R$ 
75 milhões. Segundo os in-
vestigadores, uma das formas 
de o ex-presidente receber a 
propina se deu por meio da 
compra e manutenção da sede 
do Instituto Lula, pela Cons-
trutora Norberto Odebrecht. 
O negócio de mais de R$ 12 

Lula passou a ser réu em 

cinco ações penais.

Ministro do STF,

Teori Zavascki.
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Lei das Telecomunicações 
em fevereiro

O ministro da Ciência e Tec-
nologia, Gilberto Kassab, disse 
ontem (19), no Rio de Janeiro, 
que continua confi ante de que 
o texto que muda a Lei Geral 
de Telecomunicações será san-
cionado pelo presidente Michel 
Temer no início do ano que vem. 
O projeto foi aprovado no dia 6 de 
dezembro na Comissão Especial 
do Desenvolvimento, mas na 
sexta-feira (16) um recurso foi 
protocolado pela senadora Vanes-
sa Grazziotin (PCdoB-AM) junto 
à Mesa Diretora do Senado para 
que a discussão fosse estendida 
ao plenário do Senado, impedindo 
a sanção do projeto. 

“O recurso ao plenário é um 
instrumento legítimo, correto, 
legal, utilizado por alguns sena-
dores, mas em poucas semanas 
será aprovado, porque conta 
com ampla maioria no Senado”, 
disse ele, que defende o projeto. 
“Depois de mais de duas déca-
das, a lei precisa ser moderniza-
da. Esse recurso será votado no 
início de fevereiro e não tenho 
nenhuma dúvida de que será 
aprovado” afi rmou (ABr). 

As vendas abaixo de R$ 5 

mil concentraram 71,9% do 

volume aplicado no mês.
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Antônio Cruz/ABr

Em novembro, as vendas de 
títulos somaram R$ 1,84 bilhão, 
o terceiro maior valor mensal do 
ano e o maior montante para o 
mês desde a criação do Tesouro 
Direto, em 2002. Os resgates 
somaram R$ 715,2 milhões, dos 
quais R$ 669,1 milhões relativos 
a recompras (quando o Tesouro 
recompra títulos em circulação) 
e R$ 46,0 milhões, aos venci-
mentos (quando o prazo do 
papel acaba e o Tesouro paga 
os investidores).

O número de operações de 
investimentos no Tesouro Dire-
to bateu recorde em novembro. 
Segundo dados divulgados 
ontem (19) pelo Tesouro Na-
cional, em Brasília, foram reali-
zadas, no mês passado, 181.498 
operações no programa, que 
vende títulos públicos a pessoas 
físicas pela internet. Os títulos 
mais demandados pelos investi-
dores no mês passado foram os 
corrigidos pela infl ação ofi cial 
pelo IPCA, que concentraram 
58,4% das vendas.

Os papéis vinculados à taxa 
Selic representaram 24,2% do 
total. Os títulos prefi xados, com 

São Paulo - O consumo de 
gás natural somou 65,07 mi-
lhões de metros cúbicos de 
gás natural por dia no mês de 
outubro em todo o País, o que 
corresponde a um crescimento 
de 3,3% frente aos números 
do mês de setembro, quando 
foram consumidos 62,99 mi-
lhões de metros cúbicos. Na 
comparação com outubro de 
2015, houve queda de 14,2%. 
Os dados são da Abegás, que 
reúne informações de conces-
sionárias de distribuição em 
20 Estados.

“A desaceleração econômica 
do País continua afetando o 
consumo de segmentos mais 
sensíveis a esse cenário, como 
o industrial e o de geração 
elétrica”, afi rma o presidente 
executivo da Abegás, Augusto 
Salomon, por meio de nota. Ele 
destaca, porém, a expansão do 
volume médio no acumulado 
de janeiro a outubro nos seg-
mentos residencial, comercial 
e automotivo, que já supera a 
média do ano inteiro de 2015.

Brasília - O Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Cien-
tífi co e Tecnológico (CNPq) di-
vulgou ontem 19, os resultados 
do novo Censo do Diretório dos 
Grupos de Pesquisa no Brasil 
(DGP). A boa notícia é que, 
em comparação com 2014, o 
número de pesquisadores em 
atuação no Brasil aumentou 
11%, e o número de grupos de 
pesquisa, 6%. E é bom que con-
tinuem aumentando mesmo, 
pois o número de cientistas no 
Brasil ainda é muito pequeno, 
proporcionalmente ao tamanho 
da nossa população.

A má notícia é que, no mes-
mo período, a quantidade de 
recursos disponível para esses 
cientistas fazerem pesquisa nas 
universidades e institutos fede-
rais só diminuiu. Ou seja, temos 
mais gente, para muito menos di-
nheiro. Cresceu a demanda, mas 
diminuiu a oferta, como mostram 
os números dos orçamentos do 
próprio CNPq, Finep e do Mi-

Brasília - Responsável pela 
Lava Jato no STF, o ministro 
Teori Zavascki chamou de “la-
mentável” o fato de ter havido 
vazamento de conteúdo de 
delações da Odebrecht. En-
tretanto, fez uma ressalva de 
que o conteúdo vazado não era 
propriamente do depoimento 
das delações - de certa forma, 
minimizando as chances de vir 
a anular. 

“Pelo que vi, não foi propria-
mente um depoimento que foi 
vazado. Mas, de qualquer modo, 
é lamentável que estas coisas 
aconteçam”, afirmou Teori 
Zavascki, ontem (19), após 
a última sessão do Supremo 
antes do recesso de fi m de ano. 
Foi a primeira vez em que Teori 
falou aos jornalistas sobre o 
vazamento. Ele disse não saber 
se o vazamento pode prejudicar 
as delações da Odebrecht. 

A declaração do ministro vem 
no dia em que o STF recebeu da 
PGR o material completo da dela-
ção premiada de 77 executivos e 
ex-executivos da Odebrecht. 

O ministro afi rmou que seus 
auxiliares irão se debruçar so-

Temos mais gente, para muito 

menos dinheiro.
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Número de pesquisadores no 
Brasil chega a quase 200 mil

sair perdendo nessa história: 
Ou vai todo mundo receber 
menos (e portanto produzir 
menos), ou será necessário 
fazer escolhas que privilegiam 
alguns em detrimento de outros 
- por exemplo, dar mais dinhei-
ro para alguns grupos de exce-
lência ou temas específi cos, em 
detrimento de outros temas ou 
grupos mais incipientes, que 
perderão a oportunidade de se 
desenvolver.

A culpa é da crise econô-
mica? Em parte, sim; mas é 
também resultado de uma falha 
estratégica. O governo federal 
investiu pesado na expansão do 
ensino superior e na formação 
de recursos humanos, mas não 
aumentou na mesma proporção 
os investimentos em ciência, 
tecnologia e inovação. O re-
sultado é uma massa crescente 
de cientistas que têm cada vez 
menos dinheiro para fazer o 
que foram treinados para fazer: 
ciência! (AE)

nistério da Ciência e Tecnologia 
(MCTIC). Em valores corrigidos, 
o orçamento do MCTIC em 2016 
(R$ 4,597 bilhões) foi cerca de 
50% menor do que em 2014 (R$ 
8,943 bilhões).

Ainda dá para fazer boa 
ciência no Brasil, com menos 
dinheiro? Claro que dá, mas em 
menor escala. Alguém vai ter de 

Teori critica vazamentos 
e dá ‘ritmo’ às delações

bre os documentos em janeiro. 
Ele disse que vai “dar o ritmo 
normal”, sem preocupação em 
acelerar o processo. “Da parte 
que me toca, não vai ter atra-
so”, disse, observando que vai 
monitorar o andamento mesmo 
se não estiver em Brasília. Disse 
que não será preciso reforçar 
a equipe. “Meu trabalho está 
em dia, e o tribunal tem me 
proporcionado todo o material 
humano que eu preciso para 
isso”, disse (AE). Tesouro Direto bate 

recorde de operações

juros defi nidos no momento 
da emissão, corresponderam a 
17,4%. Os investimentos de me-
nor valor continuaram a liderar 
a preferência dos aplicadores. 
As vendas abaixo de R$ 5 mil 
concentraram 71,9% do volume 
aplicado no mês. Em novembro, 
o número de investidores ativos 
(que efetivamente possuem 
aplicações) subiu 16.998, alcan-
çando 382.559, alta de 73,4% 
nos últimos 12 meses (ABr).

Moro aceita mais uma 
denúncia contra Lula

milhões teria sido fechado 
com a intermediação do ex-
ministro Antonio Palocci e de 
seu assessor, Branislav Kontic, 
também denunciados.

Em nota, a defesa de Lula 
e Marisa Letícia reafi rma que 
o casal jamais foi benefi ciado 
com os imóveis indicados na 
denúncia e nunca recebeu 
vantagens indevidas oriundas 
de contratos da Petrobras 
(ABr).

Consumo de gás natural 
cresceu 3,3% em outubro

O consumo industrial seguiu 
em trajetória descendente, com 
recuo de 0,98% em outubro na 
comparação a setembro, e de 
10,2% frente a igual período 
de 2015. Já o segmento de 
cogeração apresentou alta 
de 5,43% em outubro ante o 
mês anterior, mas queda de 
4,07% em relação a 2015. Por 
outro lado nas residências, 
o consumo cresceu 1,7% em 
outubro na comparação com 
o mês anterior e 30,5% frente 
a outubro de 2015. Já no seg-
mento comercial, a alta foi de 
1,3% ante setembro e de 6,4% 
frente aos números de outubro 
de 2015 (AE).
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OPINIÃO
Dezembro é tempo de 

festa e de pensar na vida

De modo muito simples, 

podemos dizer que as 

empresas, ao fazerem 

o balanço do ano, 

procuram mostrar 

a seus acionistas ou 

proprietários se houve 

equilíbrio entre receitas 

e despesas e se houve 

lucro

Em meio às festas de fi nal 
de ano – um período 
precioso de descanso, 

refl exão e convivência mais 
intensa em família –, devemos 
reservar algum tempo para 
pensar na vida e fazer um ba-
lanço do quanto conseguimos 
avançar em nossos projetos e na 
realização de nossos sonhos – o 
que fi z, onde acertei, onde errei, 
o que conquistei, o que preciso 
mudar. Também é hora de olhar 
com mais atenção para as pes-
soas que nos cercam, de nos 
preocupar mais com os outros, 
renovando relacionamentos, 
reconstruindo sonhos.

Em um de seus muitos 
best sellers, Think Big, Pense 
Grande, o autor japonês Ryuho 
Okawa recomenda que cada 
um dê uma boa olhada em si 
mesmo. “Para que nasci? O 
que vim fazer nesta vida? Olhe 
seus dons, sua personalidade, 
suas qualidades. Relembre o 
que fez e como viveu os anos 
que se passaram até o pre-
sente momento. A partir daí 
poderá descobrir a missão e 
vocação que se encontra nas 
profundezas de seu coração”, 
colocando-as a serviço da famí-
lia, da comunidade, do país.

“É muito difícil tentar dedi-
car a vida ao trabalho se você 
não sabe qual é sua vocação 
divina” diz Okawa em Trabalho 
e Amor, recém-lançado no 
Brasil. “Se um indivíduo sente 
o desejo de fazer um trabalho 
que benefi cie o mundo, então 
não pode se dar ao luxo de 
ignorar as necessidades e exi-
gências dos outros. O desejo de 
satisfazer os outros, o espírito 
de servir ao próximo são forças 
importantes que irão imbuir 
seu trabalho com a energia do 
amor. O amor pode ser encon-
trado na atenção aos detalhes 
e também na sabedoria de não 
perder de vista as necessidades 
dos outros.” 

Nosso balanço de vida deve 
começar pela família, onde 
nasce e se alimenta a verdadei-
ra felicidade. Primeiramente, 
precisamos avaliar como esta-
mos nos relacionando com as 
pessoas mais próximas de nós. 
Se estamos num casamento ou 
num relacionamento sério, é 
fundamental checar o que cada 
um está fazendo para solidifi car 
esse amor. Há comportamentos 
que deveriam ser banidos, por 
estarem manchando e enfra-

quecendo a relação de fi deli-
dade entre os dois. Quando há 
fi lhos, daí a responsabilidade 
com que se deve fazer esse 
balanço é ainda maior. 

Nossa missão como pais está 
sendo cumprida? Há acompa-
nhamento, diálogo, convivên-
cia? No papel de fi lhos, também 
é importante avaliar como 
estamos nos relacionando com 
nossos pais. Nesta época de ace-
leradas mudanças, são mais fre-
quentes os desentendimentos e 
mais difícil a convivência entre 
gerações. Por isso, é fundamen-
tal sermos mais compreensivos 
e tolerantes, sempre abertos ao 
diálogo. Dezembro é um mês 
muito oportuno para refl etir 
sobre a dimensão do amor em 
nossa família. É hora de regar 
essa fl or com gestos de carinho 
e, se for o caso, com pedidos 
de perdão. Nunca é tarde para 
recomeçar.

Por conta dos vestibulares, 
também é um bom momento 
para muitos jovens avaliarem 
como anda evoluindo sua for-
mação, como foi a dedicação 
aos estudos durante o ano. É 
importante ter a consciência 
de que, além de buscar a for-
mação acadêmica e profi ssio-
nal para o trabalho, é preciso 
se dedicar à construção do 
próprio caráter, necessário à 
realização da vocação divina 
que carregamos. Bons livros 
devem ser companheiros per-
manentes nessa caminhada. 

“Quanto mais a compreensão 
da pessoa se aprofunda, mais ela 
tem o desejo de aprender”, diz 
Ryuho Okawa, incentivando os 
jovens a desenvolverem todo 
o seu potencial humano. “Os 
jovens possuem muitas qua-
lidades louváveis, mas penso 
que, de todas elas, a melhor 
é sua capacidade de idealizar. 
Essa capacidade permite ver as 
coisas de maneira mais positiva 
e faz com que a pessoa defi na 
suas metas com possibilidades 
infi nitas. Quando um jovem é 
incapaz de nutrir ideias, então 
podemos dizer que é uma pessoa 
velha, enquanto uma pessoa de 
40, 50, ou mesmo 60 ou 70 anos, 
cujo espírito é ainda fresco e não 
perdeu seus ideais, pode ser 
considerada alguém que ainda 
tem a juventude nas mãos”, diz 
o autor em Trabalho e Amor.

Que neste fi nal de ano, nos 
empenhemos em refl etir como 
anda nossa vida e sobre o que é 
preciso mudar, seja na família, 
nas relações pessoais, na escola 
ou no trabalho. Que o espírito do 
Natal aqueça nossos corações 
e renove nossas esperanças. Se 
não aproveitarmos nossa ca-
pacidade de criar ideais, esses 
ideais irão murchando dentro 
de nós. Boas festas!

(*) - É gerente da editora IRH Press do 
Brasil, que publica em português as 

obras de Ryuho Okawa
(www.irhpress.com.br).

Kie Kume (*)
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O corregedor nacional de Justiça, ministro João 
Otávio de Noronha, autorizou o cadastramento 
das serventias do interior do país que estão aptas 
a realizar o apostilamento. O corregedor já au-
torizou também o início do serviço nos tribunais 
de Justiça do Acre, Amapá, Rondônia, Sergipe 
e Rio de Janeiro; já os TJs de Santa Catarina e 
Paraná podem iniciar o serviço a partir de 23 
de janeiro. 

O serviço de apostilamento realiza a auten-
ticação de documentos emitidos no Brasil que 
devem ser reconhecidos no exterior. A medida 
originou-se de decisão proferida no Pedido 
de Providência nº 3357-56.2016.2.00.0000 
formulado pelas serventias extrajudiciais 
do interior e pela Associação dos Notários e 

Registradores do Brasil (Anoreg/BR).
Os demais Estados serão ofi ciados, por meio 

de suas corregedorias para que, no prazo de 15 
dias, realizem estudo e enviem listagem com a 
identifi cação das serventias extrajudiciais do 
interior aptas a receber a autorização da Correge-
doria Nacional de Justiça. Após, a Corregedoria 
promoverá o credenciamento dos cartórios do 
interior dos estados.

Este serviço, que facilita a legalização de do-
cumentos brasileiros e o reconhecimento deles 
no exterior, atende a Convenção da qual o Brasil 
é signatário ao lado de outros 111 países. Saiba 
mais em: (http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/
relacoes-internacionais/convencao-da-apostila-
da-haia?acm=18263_9512) - (CNJ).

Doações de ossos e 
tendões cresceram 31% 

O Instituto Nacional de Trauma-
tologia e Ortopedia Jamil Haddad 
(Into), sediado no Rio de Janeiro, 
informou ontem (19) que alcançou 
neste ano um recorde de captações 
de ossos, tendões e articulações 
para transplantes. Segundo o Into, 
órgão de referência em ortopedia 
vinculado ao Ministério da Saúde, 
de janeiro a outubro deste ano foram 
captadas doações de 38 pessoas.

O número de doadores é 31% 
superior ao registrado no mesmo 
período no ano passado (29). Com 
essas doações, é possível benefi ciar 
até 1.520 pessoas, já que cada doa-
dor tem o potencial de atender a 
até 40 pacientes.

As captações de córneas, que 
também são realizadas pelo Into, 
cresceram 67%, chegando a 193 
de janeiro a outubro deste ano, em 
comparação com 115 do mesmo 
período de 2015.

De acordo com o Into, o cresci-
mento é resultado de um esforço 
de orientação dos profi ssionais 
de saúde sobre a importância da 
doação de ossos e tecidos. No ano 
que vem, o Into deve inaugurar um 
banco de peles para coletar esse 
tecido e transplantá-lo em outros 
pacientes. Os principais alvos desse 
tipo de doação são os pacientes que 
sofreram queimaduras em grande 
parte do corpo (ABr).

Dória diz que 
vai cumprir 
promessas de 
campanha

O prefeito eleito de São 
Paulo, João Dória, disse 
ontem (19) que colocará em 
prática tudo o que prometeu 
durante a campanha. “As 
propostas que foram apre-
sentadas serão cumpridas. 
São ajustáveis evidentemen-
te à medida em que forem 
implementadas. Temos que 
ter cuidado e zelo com a im-
plementação das propostas. 
Todas serão colocadas em 
prática de imediato”, res-
saltou, após a cerimônia de 
diplomação para o cargo, na 
Sala São Paulo, região central 
da capital paulista.

Dória disse ainda que fará 
um governo voltado especial-
mente para as parcelas menos 
favorecidas da população. 
“Nós temos a obrigação e a 
responsabilidade de ser bons 
gestores para a cidade. E 
governar principalmente para 
os mais pobres e humildes da 
cidade”, acrescentou. 

Também foram diplomados 
os 55 vereadores que farão 
parte da nova composição da 
Câmara Municipal a partir do 
ano que vem. 

Nas últimas eleições, a 
Câmara teve um índice de 
renovação de 40%, com 22 
novos vereadores eleitos. A 
coligação do prefeito eleito, 
João Dória, conquistou 25 das 
55 cadeiras, tornando-se a 
maior bancada da Casa – 45% 
do total, com sete partidos 
representados. O PSDB, par-
tido de Doria, será o maior da 
Câmara Municipal, com 11 
vereadores (ABr).

A operação ocorre em todo 
o país entre dezembro 
e março. A fi scalização 

será maior nos pontos críticos 
que mostram das estradas que, 
segundo a PRF, mostram maior 
necessidade de reforço. 

Esta é a principal ação de 
enfrentamento à violência no 
trânsito no país e reúne, des-
de 2011, as três instâncias de 
governo em ações simultâneas 
com objetivo de reduzir o nú-
mero de vítimas de acidentes. 
A Polícia Rodoviária conta com 
apoio de órgãos vinculados aos 
Ministérios das Cidades, Saúde 
e Transportes. Nos estados, 
ações integradas com órgãos 
estaduais e municipais serão 
desencadeadas durante toda 
a operação.

A prioridade é o combate às 
infrações de trânsito que mais 
multam e causam acidentes, 
como o excesso de velocida-
de, embriaguez ao volante e 

A prioridade é o combate ao excesso de velocidade, embriaguez 

ao volante e ultrapassagens proibidas.

Jovens entre 14 e 24 anos 
são os mais atingidos pelo 
desemprego, segundo texto 
da Carta de Conjuntura nº 
33, divulgada ontem (19), 
em Brasília, pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). Enquanto a taxa total 
de desemprego alcançou 
11,8% no terceiro trimestre 
deste ano, entre os jovens des-
sa faixa etária chegou a 27,7%. 
O desemprego também afeta 
mais os trabalhadores com 
ensino médio incompleto 
(taxa de 21,4%).

O Ipea diz ainda que, até 
meados de 2016, o aumento do 
desemprego, apesar de ter sido 
substancial, foi atenuado devi-
do ao fato de muitas pessoas 
que perderam emprego terem 
se tornado trabalhadoras por 
conta própria. Contudo essa 
tendência se reverteu no ter-
ceiro trimestre de 2016, quan-
do se observou uma queda dos 
ocupados por conta própria, 
acrescentou o Ipea.

O desemprego também afeta mais os trabalhadores com ensino 

médio incompleto.

O papa Francisco usou sua 
conta no Twitter para en-
viar uma mensagem pelo Dia 
Mundial dos Migrantes, data 
lembrada no domingo (18). 
“Exprimo a minha solidarieda-
de aos migrantes do mundo e 
agradeço a todos aqueles que 
os ajudam: acolher o outro é 
acolher Deus!”, escreveu o líder 
da Igreja Católica. 

O tema imigração é um 
dos mais caros a Jorge Mario 
Bergoglio, que já fez repetidos 
apelos para que as autorida-
des mundiais se preocupem 
e ajudem os deslocados pelo 
mundo - especialmente, na 
crise migratória que atinge a 
Europa. Além disso, o Papa 
fez um apelo para que cada 
paróquia na Itália acolhesse, 
ao menos, uma família de imi-
grantes e, dando o exemplo, 
acolheu dezenas de sírios no 
próprio Vaticano. 

“No próximo domingo, será 

O tema imigração é um dos mais caros a Jorge Mario Bergoglio.
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Fiscalização aumenta no fi nal do ano 
em estradas e aeroportos do país

Com o objetivo de prevenir acidentes e diminuir a violência no trânsito nas rodovias federais durante o 
período de fi m de ano, férias escolares e Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na última 
sexta-feira (16) a Operação Integrada Rodovida Cidades 2016/2017

fl uxo de passageiros para o fi nal 
do ano. A empresa calcula que 
aproximadamente 1,5 milhão 
de usuários vão passar pelo 
local em dezembro. Durante 
todo o mês, estão previstos 
190 voos extras e um total de 
11.186 pousos e decolagens. 
A expectativa é de que os dias 
22 e 23 e 29 e 30 de dezembro, 
véspera de Natal e Ano Novo, 
respectivamente, sejam os mais 
movimentados. A Inframerica 
calcula para as datas um fl uxo 
diário de 55 mil passageiros.

A operação visa garantir a 
segurança de passageiros e 
funcionários. Para a época de 
alta temporada, o aeroporto 
contará com reforço nas equi-
pes de atendimento ao cliente, 
operações e segurança. A 
recomendação do aeroporto é 
que os passageiros com, pelo 
menos, 1h30 de antecedência 
para voos nacionais e 2h para 
internacionais (ABr). 

ultrapassagens proibidas. Além 
dessas infrações, o uso correto 
de equipamentos como cinto 
de segurança, cadeirinhas para 
crianças e capacetes também 
é alvo da fi scalização. Além 
da fi scalização intensifi cada, 

serão realizadas atividades de 
educação para um trânsito mais 
seguro.

Em Brasília, a Inframerica, e 
administradora do Aeroporto 
Internacional Juscelino Kubits-
check, estima um aumento no 

Jovens entre 14 e 24 anos são os 
mais atingidos pelo desemprego

Segundo o Ipea, o terceiro 
trimestre de 2016 não apresen-
tou melhoras na evolução do 
rendimento médio do trabalho. 
A média de rendimentos fi cou 
em R$ 2.017, R$ 50 abaixo do 
observado no mesmo período 
de 2015. No entanto, no cál-
culo do trimestre encerrado 

em outubro, a média subiu 
ligeiramente para R$ 2.025. A 
análise do Ipea foi feita com 
base em microdados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnadc) 
e nos informes detalhados 
do Caged, do Ministério do 
Trabalho (ABr).

Papa: ajudar imigrantes é como 
‘acolher Deus’

Natal. Nesta semana, vos peço 
para encontrar algum momento 
para parar, fazer um pouco de si-
lêncio e imaginar a Virgem Maria 
e São José que estão indo para 
Belém: o caminho, o cansaço, 
mas também a alegria, a como-
ção e a ansiedade para encontrar 
um lugar, a preocupação... assim 
é a vida”, disse aos fi éis.

Segundo o Pontífi ce, para 

esse tipo de refl exão, “nos ajuda 
muito o presépio”. “Tratemos 
de entrar no verdadeiro Natal, 
aquele que Jesus se aproxima, 
é Deus conosco, perto de nós, 
para receber a graça dessa 
festa que é uma graça de amor, 
de humildade e de ternura. E, 
nesses momentos, também 
lembrem de rezar por mim”, 
fi nalizou (ANSA).

Apostilamento de documentos em 
cartórios do interior do país
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Fortaleça sua relevância 
sem sacrifi car a autoestima

Há muitos signifi cados 

para autoestima, alguns 

até pejorativos. Muitas 

vezes, alguém se refere 

à outra pessoa com 

grande autoestima como 

“metida”

Entretanto, há um con-
senso da importância 
de se ter uma sensação 

da nossa própria relevância e 
autovalorização. Para Virginia 
Satir, mãe da terapia familiar 
e expoente da psicologia hu-
manista, nutrir e desenvolver a 
autoestima são fundamentais. 
Para ela, cada pessoa é uma 
manifestação da força vital, que 
recebeu o presente maravilhoso 
de um Espírito Interno que ela 
chama de Self. 

Este é um ponto muito im-
portante, pois tudo converge no 
sentido de reconectar a pessoa 
ao Self, ao espírito interno e à 
força vital. É quando estamos 
conectados a esses elementos 
que nosso senso de autovalor 
se amplia. Ao longo da vida, 
especialmente no convívio com 
a nossa tríade de origem - pai e 
mãe ou quem quer que tenha 
nos acolhido e acompanhado 
na infância e adolescência -, 
verifi camos que dentro de nós 
vão ocorrendo movimentos que 
nos afastam desse estado de 
centramento e autovalor. 

Como pequenos seres curio-
sos, observamos tudo e apren-
demos, sugando como esponjas, 
todas as informações. Parale-
lamente, estabelecemos um 
modelo interno de como vamos 
funcionar, muitas vezes durante 
o resto de nossas vidas. Posso ter 
recebido muitas informações, 
verbalizadas ou não, explícitas 
ou implícitas. Posso ter apren-
dido que só trabalhando duro 
é possível alcançar tudo o que 
quero ou que não importa o que 
faça, nunca serei bom o sufi cien-
te. Que é perigoso expressar o 
que sinto e quero, ou, ainda, que 
não devo expressar nada.  

Para atingir o que desejo, 
devo usar sempre minha raiva 
com violência. Essas podem 
ter sido mensagens gravadas 
tão profundamente que as levo 
comigo onde estiver: nos meus 

relacionamentos, ambiente 
profissional, na minha vida 
pessoal, etc. O importante aqui 
é entender que tudo isso são 
apenas aprendizados e que, pro-
vavelmente, nos foram muitos 
úteis. Talvez a melhor maneira 
e os únicos recursos disponíveis 
para que conseguíssemos chegar 
até o dia de hoje. 

No entanto, isso pode nos ter 
custado um preço muito alto. Fize-
mos sacrifícios, nos distanciamos 
daquela força vital, do nosso Self, 
sacrifi camos a nossa autoestima. 
Na aplicação de qualquer ferra-
menta do modelo Satir, temos 
então um convite: dar um passo 
para trás e, de certa distância, ob-
servar e tomar consciência desses 
aprendizados. Ao tomar conhe-
cimento disso, podemos optar e 
agir de uma maneira diferente. 
Considero esse aprendizado que 
tive muito útil naquela época, mas 
agora não mais. 

Hoje, agradeço e digo “muito 
obrigada, mas agora você não 
me serve mais, vou mandá-lo 
para o Museu da História de 
minha vida”. Nesse momento, 
abro espaço e renovo meus 
aprendizados. Faço um upgrade 
com versões mais sintonizadas 
com meu sentido de Self e 
que valorizam e nutram minha 
autoestima. Posso dizer, por 
exemplo, que “só trabalhando 
duro consigo o que quero” foi 
muito importante para mim. 
Entretanto, traz um sentido de 
peso que me distancia de viver 
com prazer, aumenta meus 
níveis de estresse e prejudica 
meus relacionamentos. 

Por isso, eu posso optar por 
substituí-lo por outro: “posso 
relaxar e trabalhar duro quando 
necessário”. E, a partir deste 
novo entendimento, procuro fa-
zer um compromisso com novas 
práticas e busco recursos que me 
fortaleçam e deem suporte ao 
longo do meu caminho futuro. 
Esse é um processo de valoriza-
ção do Self e desenvolvimento 
da autoestima. 

Pode parecer simples, mas é 
profundo e poderoso.

(*) - É Coach, representante no 
Brasil do Instituto Virgínia Satir da 

Alemanha e uma das organizadoras 
da Formação no Modelo de

Validação Humana Virginia Satir
(www.virginiasatir.com.br).

Ana Guitián Ruiz (*) 

A -  Táxi do Papai Noel
A Use Táxi, maior cooperativa de táxi de São Paulo, encontrou uma maneira 
diferente de comemorar o Natal com os seus clientes e passageiros: vários 
motoristas de sua frota de 650 carros - brancos e pretos - estão trabalhando 
caracterizados de Papai Noel e presenteando os passageiros com mini-paneto-
nes. “É fantástica a aceitação do público. Estão parando os nossos motoristas 
inclusive para fotografar e fazer selfi es”, conta Eder Luiz, presidente da Use 
Táxi. “O pessoal caracterizado está na rua desde às 6 da manhã e dizem que os 
passageiros estão se divertindo”, acrescenta. A cooperativa de táxi é a maior 
e uma das mais tradicionais da cidade, com 28 anos de atividades.

B - Uber da Construção
Foi lançado em Curitiba o Helper, um aplicativo que promete praticidade 
nos serviços de construção, decoração, arquitetura, paisagismo e também ao 
mercado imobiliário. O novo app funciona como um “Uber” de profi ssionais 
que atuam nestas áreas, possibilitando localizar e contratar consultoria 
especializada. O app é simples e muito útil. Após baixar o Helper e se ca-
dastrar, basta selecionar um dos 150 serviços disponibilizados e aguardar 
cerca de uma hora até um profi ssional chegue ao local indicado. O app já 
possui 120 profi ssionais cadastrados, 350 aguardando análise e validação, 
e já intermediou diversas consultorias na cidade de Curitiba. Já há projeto 
de expansão para Miami, Lisboa, São Paulo e Florianópolis. 

C - Usina de Massa Asfáltica
Primeira e única rede de franchising a produzir e vender asfalto no 
mundo, a Único traz novidades para o mercado de franquias. A primeira 
grande inovação é a decisão de não mais cobrar a taxa de franquia de seus 
futuros franqueados visando expandir ainda mais seus negócios. Outra 
medida que vai ajudar os franqueados a fechar mais negócios é o fi m da 
exclusividade geográfi ca da rede. Agora a rede não tem esse limitador na 
política territorial. “Como nossas usinas são móveis e o franqueado pode 
ir onde a obra está, não há necessidade de se prender a uma localidade, 
a um CEP. Entre os nossos cases de sucesso está o franqueado do Acre 
que usina no Rio de Janeiro e na Bolívia, por exemplo”, explica Coelho. 
Outras informações em: (www.unicoasfaltos.com.br).

D - Buffet Árabe
O Latife Gastronomia Árabe oferece ao público o Latife Festas, um serviço 
diferenciado que possibilita à pessoa preparar sua própria festa com produtos 
pré-prontos do restaurante para serem fi nalizados no evento. Esse serviço, 
disponibiliza um cardápio variado com quase todos os pratos da rede que 
também tem buffet árabe por quilo em suas lojas instaladas nos shoppings 
Eldorado, Frei Caneca e Center 3. Para optar por essa comodidade é só 
entrar no endereço (https://festas.latife.com.br/), selecionar o serviço Latife 
Festas, clicar na tecla Simular Festa, preencher a quantidade de convidados 
e escolher o tipo de festa mais adequado entre as opções sugeridas. 

E - Recreação e Estudo
As férias escolares de verão são uma ótima oportunidade para mostrar às 
crianças que há vida e muita diversão fora do mundo digital dos tablets, 
celulares, videogames e TV. O Passatempo - espaço no Campo Belo que 
concilia de forma inovadora períodos de recreação com educação – montou 
uma programação repleta de artes e brincadeiras. Voltadas para crianças 
dos 2 aos 14 anos,  as ofi cinas contam com supervisão de profi ssionais 

experientes e uso de materiais atóxicos e da mais alta qualidade.  As 
ofi cinas têm duração de duas horas e acontecem nos períodos da manhã, 
das 10h00 às 12h00, ou da tarde, das 15h00 às 17h00. Para participar, 
é importante fazer as reservas com antecedência, já que há um número 
limitado de vagas. Saiba mais em: (www.opassatempo.com.br).

F - Nordeste é o Destino 
A estação mais quente de todas fi nalmente chegou e com ela também se 
inicia um dos períodos mais aguardados durante o ano todo: as férias. Sejam 
escolares ou coletivas, o fato é que todos querem aproveitar esse momento 
de descanso, somado às festas de fi m de ano e o calor intenso do verão. E 
não há lugar melhor para isso do que a beira-mar. Segundo o último levan-
tamento da pesquisa de ‘Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagem’, 
divulgada pelo Ministério do Turismo, não são cachoeiras, rios, campos ou 
montanhas, muito menos, grandes metrópoles, o que o brasileiro realmente 
gosta, na hora de escolher o melhor destino turístico, é praia. Nesse ponto, 
quem mais se destaca na preferência dos viajantes é o Nordeste. 

G - Varejo Asiático
Atuante em comércio internacional e na gestão integrada da cadeia lo-
gística de importação e exportação, a Clac Trading, em conjunto com a 
Vinícola Aurora, fecharam uma operação que movimentará mais de US$ 6 
milhões /ano em exportação de vinhos nacionais para duas grandes redes 
varejistas de Taiwan e China Continental. Entre os produtos, estão: vinhos 
tinto, branco e espumantes, representando um total de 360 mil caixas e 
mais de 2 milhões de garrafas. Em outubro, foram realizados os primeiros 
embarques, com um montante de 150 mil garrafas. Os lotes são de vinhos 
brancos e tintos das linhas Aurora Varietal e Aurora Reserva, vinhos da 
marca Brazilian Soul, espumantes e outros, além do espumante Aurora 
Moscatel. Outras informações: (www.clacimportacao.com.br).

H - Serviços Exclusivos
O arquipélago da Madeira é o paraíso de veraneio dos portugueses, tem 
uma natureza abundante, com fauna e fl ora que impressionam, clima sub-
tropical com temperaturas agradáveis, mar extremamente azul e belezas 
inigualáveis. O Clube de Experiências é o mais novo portal de vantagens 
criado para oferecer produtos e serviços exclusivos aos viajantes. Entre 
seus associados estão hotéis, restaurantes, locadoras de carro, spas e 
empresas especializadas em aventuras pela ilha, como tours de Harley 
Davidson, snorkeling, observação de baleias e golfi nhos, passeios de barco, 
e muito mais. Para ser um cluber é muito simples: basta cadastrar-se no site 
(www.clubedeexperiencias.com.br), selecionar as ofertas. Não é necessário 
acumular pontos ou pagar qualquer mensalidade ou inscrição.

I - Produtores e Agricultores
A rastreabilidade é um processo que vem ganhando relevância no agrone-
gócio ao proporcionar que produtores de sementes tenham maior controle 
sobre as etapas de produção, garantindo qualidade e reduzindo custos, e 
que os agricultores adquiram os insumos com maior confi abilidade. Para 
contribuir com este cenário, a O Agro, startup que desenvolve softwares 
para o setor, lança o Sementes Rastreadas. A solução registra dados deta-
lhados para controlar toda a cadeia produtiva, dos campos de produção, 
passando pela UBS (Unidade de Benefi ciamento de Sementes), até a 
comercialização. Outras informações em: (www.oagro.com.br).

J - Operação na Argentina 
A Stefanini, uma das mais importantes provedoras globais de soluções 
de negócios baseadas em tecnologia, comemora 20 anos de atuação na 
Argentina, sendo a primeira fi lial da companhia fora do Brasil. Apesar das 
taxas de infl ação acima de 25% ao ano e da retração do câmbio, a Stefa-
nini manteve sua visão de longo prazo e continuou investindo na região, 
o que permitiu crescer 40% em 2016. A subsidiária argentina conta com 
300 funcionários e 44 clientes ativos, que são atendidos pelos escritórios 
de Buenos Aires e Córdoba. É uma multinacional brasileira com 29 anos 
de atuação no setor de Serviços em TI. Verticalizada por segmento de 
indústrias, a consultoria possui grande expertise no mercado fi nanceiro, 
telecomunicações, seguradoras e setor público (www.stefanini.com). 

K - Líder em Fertilizantes
A Mosaic Fertilizantes anunciou o acordo para a aquisição da Vale Fer-
tilizantes pelo valor agregado de US$ 2.5 bilhões. A Vale poderá receber 
uma quantia adicional de até US$ 260 milhões, a serem pagos em dinheiro 
ao longo do período de dois anos após o fechamento do acordo, caso de-
terminadas métricas fi nanceiras sejam atingidas. A aquisição transforma 
a Mosaic na líder em produção e distribuição de fertilizantes no Brasil, 
um dos mercados agrícolas mais promissores do mundo. O negócio tem 
capacidade de produção de 4,8 milhões de toneladas de fertilizantes 
fosfatados e 500.000 toneladas de potássio, inclui cinco minas brasileiras 
de fosfato, quatro fábricas de produção de químicos e fertilizantes, e uma 
unidade de potássio. Mais informações: (www.mosaicco.com.br).

L - Medicina Regenerativa
A Universidade de Araraquara (Uniara) está com inscrições abertas 
para o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Biotecnologia em 
Medicina Regenerativa e Química Medicinal. No mestrado, com duração 
de 24 meses, o objetivo é formar profi ssionais com qualifi cação técnico-
científi ca para exercer atividades de ensino e extensão na área de 
biotecnologia em Medicina e Saúde. No doutorado, com duração de 48 
meses, o objetivo é formar profi ssionais com qualifi cação técnico-científi ca 
que permita, primordialmente, exercer atividades de ensino, pesquisa e 
extensão na área de Biotecnologia aplicada às áreas da Medicina Rege-
nerativa e Química Medicinal, em nível de graduação e pós-graduação. 
Mais informações: (www.uniara.com.br/cursos/mestrado). 

M - Fabricação Nacional
A Somov, empresa do Grupo Sotreq, especializada na comercialização, 
aluguel e manutenção de empilhadeiras das marcas Hyster e Yale, acaba 
de anunciar novidades para o setor de movimentação de materiais. Os 
modelos de empilhadeiras Hyster S1.6AC e Yale MS16 começaram a ser 
fabricados no Brasil. Para quem deseja adquirir os modelos, produzidos 
com peças genuínas e seguindo padrões rigorosos de qualidade, podem 
contar com o benefício do Finame, fi nanciamento do BNDES realizado 
por intermédio de instituições fi nanceiras credenciadas para a aquisi-
ção de máquinas e equipamentos. Com mais de 15 anos de atuação, a 
Somov é tradicional no segmento de equipamentos de movimentação de 
materiais, oferecendo soluções personalizadas para pequenas, médias e 
grandes empresas. Saiva mais em: (www.somov.com.br).

N - Ano Novo no Vale 
Conhecida por seus renomados vinhos e espumantes, a Casa Valduga pre-
parou uma programação especial para comemorar a chegada do Ano Novo. 
Durante três dias, os hóspedes da tradicional vinícola, localizada no coração 
do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, contarão com uma experiência 
única, preparada especialmente para celebrar 2017 em grande estilo. O pacote 
inclui um roteiro repleto de atrações, com direito a degustações dos mais 
premiados rótulos. É a chance de descobrir o processo de produção dos 
mais renomados vinhos e espumantes da vinícola. Os hospedes conhecerão 
de perto o processo de vinifi cação dos rótulos e terão a chance de degustar 
os vinhos base direto dos tanques e barricas de carvalho. Informações tel. 
(54) 2105-3154 ou (www.casavalduga.com.br).

A -  Táxi do Papai Noel
A Use Táxi, maior cooperativa de táxi de São Paulo, encontrou uma maneira 

experientes e uso de materiais atóxicos e da mais alta qualidade.  As
ofi cinas têm duração de duas horas e acontecem nos períodos da manhã,
das 10h00 às 12h00 ou da tarde das 15h00 às 17h00 Para participar

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

PRIMEIRO EXAME DE SUFICIÊNCIA
DE 2017 ACONTECERÁ EM 26 DE MARÇO

Diário 

De acordo com o Indicador 
Serasa Experian de Cheques 
Sem Fundos, no mês de novem-
bro, o percentual de devoluções 
pela segunda vez por insufi ci-
ência de fundos foi de 2,46% 
do total de emissões. Este foi 
segundo maior índice para o 11º 
mês do ano desde o início da sé-
rie histórica do indicador, atrás 
apenas de novembro/2015, 
quando a porcentagem atingiu 
2,61%. 

Entre janeiro e novembro de 
2016 a porcentagem de che-
ques devolvidos no país bateu 
recorde histórico: 2,37%. É 
o maior índice de devoluções 
para os onze primeiros meses 
do ano desde 1991. Em novem-
bro foram 1.119.608 cheques 
devolvidos e 45.510.164 com-

pensados. No mês anterior, 
outubro, registrou-se 2,52% de 
devoluções, com 1.204.402 che-
ques que voltaram e 47.802.370 
compensados.

Em todo o país, a devolução 
de cheques em novembro foi 
de 2,46% do total de cheques 
compensados, menor que a 
devolução de 2,52% registra-
da em outubro e menor que 
o percentual de devoluções 
de cheques um ano antes, em 
novembro/15, quando o índice 
foi de 2,61%. Segundo os eco-
nomistas da Serasa Experian, 
a inadimplência com cheques 
permanece em patamar ele-
vado por causa dos impactos 
do desemprego e da infl ação 
sobre o poder de compra dos 
consumidores.

A estimativa para o índice 
caiu pela sexta vez segui-
da, segundo o Boletim 

Focus. Para 2017, estimativa 
para o IPCA segue em 4,90%. A 
meta de infl ação para o próximo 
ano é 4,5%, com teto em 6%.

Diante da recessão econô-
mica e da melhora na infl ação, 
o BC tem sinalizado que pode 
intensifi car o corte da Selic. 
Nas suas duas últimas decisões, 
o Copom do BC cortou a Selic 
em 0,25 ponto percentual. Atu-
almente, a taxa está em 13,75% 
ao ano. Para as instituições 
fi nanceiras, a Selic encerrará 
2017 em 10,50% ao ano. A Selic 
é um dos instrumentos usados 
para infl uenciar a atividade eco-
nômica e, consequentemente, 
a infl ação. 

Quando o Copom aumenta 
a Selic, o objetivo é conter a 
demanda aquecida, e isso gera 
refl exos nos preços, porque os 
juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a poupan-
ça. Quando o Copom diminui 
os juros básicos, a tendência é 
que o crédito fi que mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a infl ação.

A projeção de instituições 
fi nanceiras para a queda da 
economia (Produto Interno 
Bruto – PIB – a soma de todas 
as riquezas produzidas pelo 
país) este ano, permanece em 
3,48%. Para 2017, a expectativa 
de crescimento foi alterada de 
0,70% para 0,58%, na nona re-
dução consecutiva (ABr).

A projeção para o IPCA caiu de 6,52% para 6,49%.

Reprodução

Mercado fi nanceiro 
projeta infl ação 
dentro da meta
O mercado fi nanceiro passou a projetar infl ação 
dentro da meta este ano. A projeção para o IPCA 
caiu de 6,52% para 6,49%. A meta de infl ação é 
4,50% e limite superior de 6,50%

Inadimplência com cheques 
atinge 2,46% em novembro



Página 4

Política
São Paulo, terça-feira, 20 de dezembro de 2016

www.netjen.com.br

No dia 13 de dezembro 

completou 10 anos 

da homologação pela 

Assembleia da ONU 

da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com 

Defi ciência

O Brasil é signatário da 
referida convenção, 
que representa, no pla-

no internacional, um esforço 
para que os Estados assegurem 
os direitos fundamentais das 
pessoas com defi ciência. Se-
ria motivo de comemoração, 
não tivessem ainda algumas 
políticas públicas, nessa área, 
carecendo de gestores livres 
de preconceitos e atitudes 
discriminatórias. Para alcançar 
o Direito de Todos os Humanos 
alguns cuidados se revestem 
de maior importância e alguns 
sinais fazem soar o alerta da 
inequidade.

Os incentivos fi scais cria-
dos pela Lei Federal 12.715, 
de 2012, signifi cam fortale-
cimento dos Direitos e mais 
oportunidades para os pro-
jetos relacionados às pessoas 
com defi ciência (Pronas) e 
também ao tema da oncologia 
(Pronon). Tais incentivos são 
controlados pelo Ministério da 
Saúde (MS) e seu funciona-
mento é inspirado em incen-
tivos de outras áreas (cultura 
e esporte são dois grandes 
exemplos). A partir desses in-
centivos a área de saúde pode 
aprovar projetos que permitem 
as pessoas jurídicas ou físicas 
destinarem 1% do seu imposto 
de renda devido para projetos 
aprovados no Pronas e mais 
1% para projetos destinados 
para o Pronon.

A lei que os institui estabe-
lece os percentuais genéricos 
(1% aplicado sobre o imposto 
devido por cada empresa ou 
individuo) e a Proposta de Lei 
Orçamentária (PLOA) de cada 
ano estatui, com base na esti-
mativa do valor a pagar ao Fisco 
por empresas e pessoas físicas 
brasileiras, o volume estimado 
de captação, que usualmente 
teve uma previsão bastante 
realista na legislação. 

O problema reside no fato 
de que, em que pese a forte 
demanda por projetos nessa 
área, que não conseguem ser 
atendidos, o MS, tem por inicia-
tiva própria, limitado um teto 
anual de valores, reduzindo a 
cada ano o montante total dis-
ponibilizado e os projetos aten-
didos. Para se ter uma ideia o 
limite estimado para o Pronas 
era de, aproximadamente, R$ 
674 milhões em 2014, R$ 173 

milhões em 2015, reduzido, no 
fi nal do mesmo exercício, para 
R$ 90 milhões e, no último ato 
caiu a ínfi mos R$ 14 milhões 
em 2016, uma redução de 98% 
entre 2014 e 2016. Mais grave 
que isso, a Portaria 2671 do MS, 
publicada em 07 de dezembro 
último, sugere a excepcional 
prorrogação de projetos do ano 
passado, sem abrir espaço para 
novas iniciativas, que deveriam 
ser examinadas esse ano e 
que o setor inevitavelmente 
carece.

Ao contrário do MS, o Minis-
tério da Cultura não limita o 
volume de projetos aprovados 
anualmente, nem tampouco o 
Ministério do Esporte. Neste 
momento, na Cultura, há 
mais de 5 bilhões em projetos 
autorizados aguardando a cap-
tação de recursos, deixando 
que as empresas escolham 
as iniciativas adequadas. O 
mesmo ocorre no Esporte, sem 
qualquer difi culdade. Somente 
na Saúde que os incentivos 
fi carão perto de zero nesse 
ano de 2016, onde não terão 
projetos novos autorizados 
e numa drástica redução de 
limite orçamentário. Tudo isso 
por uma limitação que o pró-
prio MS nos impõe, esquecido 
que os valores orçamentários 
para os próximos anos serão 
fatalmente insufi cientes, para 
o atendimento de 45 milhões 
de brasileiros que vivem com 
algum tipo de defi ciência.

Na contramão da gestão dos 
demais incentivos federais, 
o Ministério da Saúde adota 
medidas que rebaixam os 
incentivos as pessoas com 
defi ciência e com câncer a 
patamares cruéis. Lamenta-
se que o guardião do Sistema 
Único de Saúde espelhe em 
suas decisões o preconceito 
e a indiferença que milhões 
de brasileiros lutam para não 
mais existir.

No mês que deveríamos 
comemorar os 10 anos da 
Convenção da ONU, não é esse 
presente que as pessoas com 
defi ciência merecem, muito 
pelo contrário. Precisávamos 
sim de ações muito mais fi rmes 
e inclusivas para esse público 
merecedor, como todos os 
cidadãos, da presença e do 
olhar do Poder Público no seu 
dia a dia.

(*) - É médica Fisiatra, professora 
titular da Faculdade de Medicina 

da USP e Secretária de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Defi ciência 

no Estado. 
(**) - É advogado sócio do escritório 
Cesnik, Quintino e Salinas Advoga-

dos, autor do livro “Guia de Incentivo 
à Cultura” e presidente da Comissão 

de Estudos de Mídia e Entreteni-
mento do Instituto dos Advogados de 

São Paulo.

Linamara Rizzo Battistella (*) e Fábio de Sá Cesnik (**)

Os incentivos fi scais
à saúde -

Comemoração ou Luto

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, disse 
ontem (19) que as delações 
dos executivos da empreiteira 
Odebrecht não vão impactar o 
ajuste da economia brasileira. 
“É preciso separar as coisas: 
uma coisa são questões polí-
ticas ou investigações contra 
pessoas e outra coisa são as 
medidas de ajuste econômico, 
que vão possibilitar que o país 
saia da crise”, disse o ministro, 
após participar de evento da 
Receita na Ilha Fiscal, no Rio 
de Janeiro.

“Independentemente de 
questões judiciais e que en-
volvam pessoas ou problemas 
políticos, a agenda de ajuste 
econômico continua seguindo 
normalmente, e é nisso que 
temos que focar, porque a eco-
nomia brasileira precisa voltar 
a crescer, e isso é interesse da 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

A pedido do deputado Rocha 
(PSDB-AC), a Comissão de 
Relações Exteriores da Câ-
mara vai pedir explicações às 
autoridades bolivianas sobre 
as denúncias de maus-tratos e 
cobranças indevidas a estudan-
tes universitários brasileiros 
que estudam em universidades 
daquele país. Também serão 
solicitadas informações sobre 
denúncias de maus-tratos a 
caminhoneiros brasileiros.

O pedido foi aprovado duran-
te a última reunião deliberativa 
do colegiado no ano de 2016. 
A princípio, a solicitação do 
deputado era que a comissão 
fi zesse uma visita à fronteira 
entre Brasil e Bolívia (nas 
cidades de Brasiléia, no Acre, 
e Cobija, na Bolívia). Por con-
senso, os membros da comissão 
decidiram, primeiramente, 
contatar a embaixada boliviana 
e o Itamaraty e, dependendo 

Deputado Rocha (PSDB-AC).

Leilão de 
áreas do 

pré-sal vai 
ajudar na 

recuperação 
O governo federal adicionou 

mais dez campos de petróleo 
em águas ultraprofundas no 
Rio de Janeiro e no Espírito 
Santo ao leilão da 14ª rodada 
previsto para setembro de 
2017. A ampliação deve ele-
var potencial de arrecadação 
– antes calculada em R$ 4,9 
bilhões – e poderá ajudar na 
recuperação da economia 
brasileira. Para a deputada 
Geovania de Sá (PSDB-SC), 
as novas medidas adotadas 
para o próximo leilão serão 
fundamentais para o aqueci-
mento do setor, o que refl etirá 
diretamente no crescimento 
da economia brasileira.

“É um passo importante que 
o governo está dando e, seja 
de onde vier, a população está 
aguardando essa retomada do 
crescimento para que a oferta 
de empregos volte. Só assim 
vamos conseguir realmente 
restabelecer a credibilidade 
que o governo da ex-presi-
dente Dilma, do PT, deixou 
de malefícios para a popu-
lação. Então, é uma medida 
fundamental e importante e 
acreditamos que vai refl etir na 
alavancagem da economia”, 
pontuou a tucana.

A Petrobras atingiu, na 
última quarta-feira (14), a 
marca histórica de produção 
no pré-sal de 1 bilhão de barris 
de petróleo. “Comparando 
com outras importantes áreas 
petrolíferas do mundo, na 
porção americana do Golfo 
do México, esse patamar foi 
atingido 14 anos após o início 
da produção comercial e, no 
Mar do Norte, em oito anos. 
No Brasil, esse mesmo pata-
mar só foi atingido na Bacia 
de Campos depois de 15 anos 
de produção comercial”, diz 
em nota a estatal (psdbna-
camara).

A Comissão de Agricultura 
da Câmara aprovou proposta 
que destina recursos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), no âmbito do 
Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar, para a aquisição de 
sementes e outros insumos ne-
cessários à implantação de hortas 
nas escolas públicas de educação 
básica. O objetivo é complemen-
tar a alimentação escolar.

O texto aprovado é o substi-
tutivo do relator, deputado Beto 
Rosado (PP-RN), ao projeto do 
deputado licenciado e atual mi-
nistro do Turismo, Marx Beltrão. 
O projeto original insere, entre 
as fi nalidades do Programa de 
Aquisição de Alimentos, a dis-

tribuição de sementes oriundas 
da agricultura familiar para 
plantação de hortas em escolas 
públicas de educação básica.

O relator optou por retirar do 
texto obrigação de se adquiri-
rem as sementes de hortaliças 
de agricultores familiares. 
Segundo ele, “a produção de 
sementes de hortaliças é uma 
atividade de alta tecnologia, ge-
ralmente dominada apenas por 
empresas especializadas”. Além 
disso, ele considera “adequado 
que a aquisição das sementes 
seja prevista no FNDE”. De ca-
ráter conclusivo, a proposta será 
analisada agora pelas comissões 
de Educação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Rosado retirou a obrigação de as sementes serem adquiridas 

somente da agricultura familiar.

“A vocação do Brasil é 
para o crescimento. 
Eu acredito no Bra-

sil, confi o que nós vamos debe-
lar a crise, que vamos voltar a 
crescer e gerar emprego e renda 
para o povo brasileiro”.

Na sua avaliação, o Senado 
contribuiu para dar ao país 
as condições de retomada do 
dinamismo econômico, com a 
elaboração e execução de uma 
“agenda suprapartidária”. 
Para ele, as medidas discuti-
das e aprovadas ao longo do 
ano vão produzir resultados 
já no curto prazo. “O Senado, 
como todos acompanharam, 
fez a sua parte. Em meio à cri-
se, não se colocou como fator 
de agravamento, mas sempre 
foi a solução. É com este esta-
do de espírito que encerramos 
nossos trabalhos”.

O “sucesso em produzir resul-

Presidente do Senado, Renan Calheiros.
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Renan Calheiros: ‘A vocação 
do Brasil é para o crescimento’
O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que vê o próximo ano com otimismo. Em entrevista 
aos veículos de comunicação da Casa, ele fez um balanço das atividades legislativas do ano e afi rmou 
que enxerga o Brasil preparado para retomar o crescimento econômico já em 2017, superando as 
crises política e econômica

reforma que precisa ser feita, 
porque há um défi cit muito 
grande na Previdência. Mas 
ela terá que ser feita de acordo 
com as regras do jogo. Não pode 
afetar direitos adquiridos nem 
expectativas de direito”.

Renan destacou, como pon-
tos altos do ano legislativo, a 
aprovação da PEC do Teto de 
Gastos. Também salientou o 
projeto que barra os chama-
dos “supersalários” no serviço 
público, remetido à Câmara. 
Sobre o novo regime fi scal, o 
presidente do Senado afi rmou 
que se trata de uma medida 
fundamental para balizar a 
gestão. É também, segundo 
ele, uma ideia que “revigora” o 
papel do Legislativo, uma vez 
que empodera os parlamen-
tares nas discussões sobre a 
alocação das despesas da União 
(Ag.Senado).

tados” é, segundo Renan, fruto 
da postura dos parlamentares 
de não se esquivarem de deba-
ter temas polêmicos e de con-
frontar interesses e pontos de 
vista. Disse também que espera 

ver abordado “com seriedade” 
o primeiro grande assunto 
do próximo ano: a reforma 
da Previdência. O Congresso 
precisará considerar dois lados 
nas negociações. “Essa é uma 

Ajuste na economia independe de 
problemas políticos, diz Meirelles

vai trabalhar durante o reces-
so da Corte para analisar os 77 
depoimentos de executivos da 
empreiteira Odebrecht que 
chegaram ao tribunal. 

Segundo Meirelles, o fun-
damental é que o Congresso 
já está aprovando as medidas 
de ajuste econômico e o Exe-
cutivo está implementando 
e lançando novas medidas. 
“A PEC que limita o cresci-
mento dos gastos públicos foi 
aprovada em segundo turno 
no Senado, por grande maio-
ria. As medidas de aumento 
da produtividade do Brasil 
são algo que já vem sendo 
trabalhado há alguns meses. 
E foram lançadas depois da 
aprovação da PEC. A agenda 
continua normalmente, e 
isso que é importante para os 
agentes econômicos”, disse o 
ministro (ABr).

população. Não é interesse de 
políticos ou de outras pessoas”, 
afi rmou, depois ser indagado 
se as delações podem frear a 
retomada econômica. Sobre as 
delações premiadas, o ministro 
do STF Teori Zavascki disse que 

Denúncias de cobranças indevidas 
a brasileiros na Bolívia

“Atualmente, os estudantes 
brasileiros em Cobija estão 
sendo cobrados por multas não 
explicadas e ameaçados de serem 
impedidos de continuar a estudar 
naquele país no ano de 2017 caso 
tais multas não sejam pagas”, re-
latou. Esses estudantes já tiraram 
o visto fronteiriço, exigido para 
a regular permanência naquele 
país, e, ainda assim, estão sendo 
cobrados a pagar novas taxas 
sob pena de serem impedidos de 
continuar os estudos.

“Além disso, os transportado-
res bolivianos têm livre acesso ao 
território brasileiro, entretanto, 
recebi denúncias da falta de 
reciprocidade com os caminho-
neiros brasileiros que tentam 
circular naquele país. Esses 
profi ssionais são impedidos de 
transitar pela Bolívia, além de 
serem maltratados por autorida-
des e caminhoneiros bolivianos”, 
alertou (psdbnacamara).

das respostas obtidas, realizar 
a visita. Rocha relatou que tem 
recebido inúmeras denúncias 
de estudantes universitários 
brasileiros tratando sobre os 
constantes maus-tratos, amea-
ças e cobranças indevidas por 
parte de funcionários da imi-
gração boliviana. 

Recursos do FNDE para 
hortas em escolas

Em nota divulgada ontem (19), a presi-
dente da Comissão de Assuntos Econômi-
cos do Senado, senadora Gleisi Hoffmann 
(PT-PR), defendeu a necessidade de o 
governo sair “urgentemente” da pauta do 
ajuste fi scal para a discussão de retomada 
do crescimento. De acordo com a parla-
mentar, os programas que tinham sido 
anunciados para retomar o crescimento, 
como o cartão reforma e concessões, são 
“pífi os” em termos de impacto macroeco-
nômico.

Gleisi disse que é necessário proteger os 
trabalhadores da crise e cuidar da popula-
ção mais pobre do Brasil. Para isso, segundo 
ela, o governo deveria anunciar aumento 
real do salário mínimo, independente da 
variação do PIB; elevação das parcelas do 
seguro desemprego; aumento do benefício 
do Bolsa Família e ampliação do número 
de famílias benefi ciadas.

Gleisi Hoffmann: governo deve substituir 
ajuste fi scal por crescimento

Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR).
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is ampliação do programa Minha Casa, Minha 
Vida, especialmente na faixa 1, com os 
recursos do FGTS. Para ela, as linhas emer-
genciais do BNDES para refi nanciamento 
de dívidas deveriam ser combinadas com 
a de capital de giro. Ela pediu também a 
recuperação das empresas de construção 
civil, “altamente empregadoras”.

Segundo Gleisi, o câmbio precisa ser 
mais estável e competitivo, “ao invés de 
um instrumento de controle infl acionário”. 
A senadora defendeu ainda a redução 
da Selic e o controle dos spreads. Para 
recuperar a capacidade de Investimento 
do Estado,Gleisi sugeriu a tributação pro-
gressiva e o combate à sonegação. Gleisi 
disse ainda que é preciso “salvar a Petro-
bras e o pré-sal, os maiores patrimônios 
brasileiros”. E defendeu a conclusão das 
obras paradas da Petrobras, especialmente 
plataformas e refi narias (Ag.Senado).

Diante do quinto ano consecutivo de 
seca, acrescentou, é preciso ampliar o 
programa de investimento em obras sociais. 
A senadora defendeu ainda a retomada e a 



“pleonasmo sm (gr pleonasmós) Gram 

Repetição, no falar ou no escrever, de ideias 

ou palavras que tenham o mesmo sentido. 

É vício quando empregado por ignorância 

ou inconsciência: subir para cima; é 

fi gura quando propositado, para dar força à 

expressão: vi com meus próprios olhos.” 

Aí está a defi nição que o respeitado Michaelis Mo-

derno Dicionário da Língua Portuguesa atribui 
a esse elemento linguístico “político” chamado 

pleonasmo. Político, porque fi ca “em cima do muro”: ora 
está de um lado, ora do outro. A própria defi nição lhe dá 
essa ambiguidade, ao “esclarecer” que ele pode ser vício 
ou fi gura de linguagem...

De minha parte, prefi ro enquadrar os pleonasmos nas 
três categorias tomadas para título deste artigo: ESCRA-

CHADOS, DISFARÇADOS E SUTIS.

O vocábulo escrachado é defi nido pelo já citado Micha-
elis nestas palavras : “Diz-se de indivíduo identifi cado 

criminalmente e cuja fotografi a fi ca exposta em quadro 

na polícia, como aviso ao público, dada a periculo-

sidade da pessoa”; e pelo Novo Dicionário Aurélio da 
Língua Portuguesa nestas: “1. Que tem fi cha na polícia. 

2. Claro, patente, evidente, declarado, manifesto, 

desmascarado...” 

ESCRACHADOS, portanto, são os casos de redundân-
cias gritantes, horrorosas, totalmente dispensáveis, ao 
estilo de subir pra cima, descer pra baixo, sair pra 

fora, entrar pra dentro... 

Quem é que não sabe que subir só pode ser para cima? 

Que não há como descer senão para baixo? Que não dá 
para sair para dentro nem entrar para fora?

Na mesma categoria também se incluem as variações 
sair fora do assunto, entrar dentro da sala e que tais. 
É impressionante o número de pessoas, mesmo aquelas de 
certa cultura, que incidem nesses erros. E isso justifi ca seu 
nome: VÍCIOS. São alguma coisa como maconha, cocaína, 
crack, LSD e outras drogas, que aprisionam e escravizam 
seus usuários...

DISSIMULADO é um adjetivo que recebe, de Aurélio, 
a seguinte conceituação: “1. Encoberto, disfarçado. 

2. Que tem por hábito dissimular, astucioso, fi ngido, 

hipócrita, simulado.” Para Michaelis, seu signifi cado é: 
“1. Que tem por costume dissimular; calado, fi ngido. 

2. Oculto, coberto, disfarçado. 3. Astuto, manhoso, 

pérfi do.”

Os DISSIMULADOS são mais difíceis de perceber, 
exatamente porque são... dissimulados!

Quem fala, por exemplo, encarar de frente não se dá 
conta de que encarar é um vocábulo parassintético 

(???!), isto é, formado pela aglutinação simultânea de um 
prefi xo e um sufi xo à palavra primitiva CARA, assim: em 
+ CARA + ar. Logo, enCARAr só pode ser de frente, isto 
é DE CARA! 

Na mesma linha, encontram-se frases como conviver 

junto – em que o prefi xo com já deixa claro que se está 
falando em viver com, ou seja, junto –; monopólio exclu-

sivo, uma vez que o prefi xo mono quer dizer uno, único, 
portanto, exclusivo – e plebiscito popular em que o termo 
plebiscito já se traduz por manifestação do povo!

É muito comum ouvirmos pessoas dizerem “Um pe-

queno detalhe”, sem se dar conta de que mestre Aurélio 
ensina que detalhe é “1. Particularidade, minudência, 

minúcia, pormenor”. Logo, se é detalhe, é pequeno!

Nessa esteira seguem expressões desta ordem: gotei-

ra no teto (ela jamais poderia estar no piso...); estrelas 

no céu (onde mais elas poderiam estar?) e sorriso nos 

lábios (essa dispensa comentários...). E, para fi car por 
aqui, mais estas: cardume de peixes, enxame de abe-

lhas e multidão de pessoas... Ora, cardume é coletivo 
de peixes, assim como enxame o é de abelhas e multidão 
de pessoas... 

Os pleonasmos SUTIS, por fim, são aqueles quase 
imperceptíveis, que exigem “sintonia fi na” para serem de-
tectados. Quem já recebeu solicitação para comparecer 

pessoalmente a determinado local por certo não perce-
beu que aí está, escondidinho, um pleonasmo, pois não 
há outra forma de comparecer que não pessoalmente! 
A solicitação pode trazer até um limite extremo para 
isso, sem que ninguém perceba que se é limite, nada há 
além dele, logo ele é extremo! É isso acontece em todos 
os países do mundo (Ora, os países só podem ser do 
mundo...). Pode até tratar-se de um caso de roubo de 

objeto alheio (embora ninguém possa roubar qualquer 
objeto que seja seu...) e, nesse caso, algumas pessoas vão 
cochichar baixinho e outras, ao contrário, vão gritar 

bem alto. Claro, porque não há meios de cochichar alto 

nem de gritar baixinho...

Desse tipo requintado de pleonasmo, nem a área do Direito 
escapa! Vez por outra, deparamos com frases como: acordo 

amigável e lugar incerto e não sabido! (Jamais vi um 
caso de acordo litigioso. Se é acordo, é amigável. Por 
outro lado, haverá algum lugar incerto que seja sabido?). 
Pois é, nem mesmo a Constituição se safou dessa! Seu Artigo 
1° declara que a República Federativa do Brasil “constitui-se 
em Estado Democrático de 

Direito”! Pergunto: é possível 
haver um Estado de Direito 
que não seja Democrático e 
vice-versa?

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

Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 
é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 

especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 

www.jboliveira.com.br
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com J. B. Oliveira

Pleonasmos: 
escrachados, 
dissimulados 

e sutis...
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BRC Securitizadora S.A.
CNPJ/MF Nº 08.653.753/0001-08 - NIRE 35300338294

Edital de Convocação - AGE de Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 15ª Série da 1ª Emissão
Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 15ª Série da 1ª Emissão da 
BRC Securitizadora S.A. (“Emissora”), em atenção à Cláusula 10 do Termo de Securitização de Créditos da 15ª Série da 1ª 
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da BRC Securitizadora S.A. firmado em 18/03/10 e aditado em 22/03/10 
e 04/10/16 (“Termo de Securitização”), a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGT”), a ser realizada, em 
primeira convocação, em 09/01/17, às 16 hs, na sede da Emissora, na Rua Hungria, nº 620, 4º andar, em SP/SP, a fim de 
deliberar sobre a ordem do dia abaixo. Os termos em maiúsculas que não sejam definidos no presente Edital têm o significado 
que lhes é atribuído no Termo de Securitização. 1. Aprovar o segundo aditamento ao Instrumento Particular de Contrato 
de Cessão e Aquisição de Créditos Imobiliários e Outras Avenças celebrado entre a GLP Imigrantes Empreendimentos 
Imobiliários S.A. (atual denominação da Ecopátio Bracor Imigrantes Empreendimentos Imobiliários S.A.) e a Emissora, poste-
riormente aditado em 04/10/16, (“Contrato de Cessão”), tendo por objeto a cessão da 1ª CCI à Emissora e a vinculação dos 
Créditos Imobiliários da 1ª CCI ao Patrimônio Separado dos CRI, para alterar a forma de pagamento dos Direitos Creditórios, 
estabelecendo que o pagamento da parcela correspondente aos Créditos Imobiliários representados pela 1ª CCI poderá ser 
realizado na forma prevista no Contrato de Cessão ou na conta corrente de titularidade da Emissora, indicada no Contrato 
de Cessão; e 2. Aprovar o aditamento a quaisquer documentos necessários, incluindo, mas não se limitando, ao Termo de 
Securitização, para refletir a deliberação mencionada no item 1 acima. Os titulares dos CRI deverão encaminhar, até as 17 
hs do dia 05/01/17 à Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Agente Fiduciário 
dos CRI, por meio do endereço eletrônico ger1.agente@oliveiratrust.com.br, cópia dos documentos comprobatórios de sua 
representação e suas respectivas quantidades de CRI. No dia da realização da AGT, os representantes dos titulares dos CRI 
deverão se apresentar com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identidade e dos documentos originais 
previamente encaminhados por correio eletrônico. Carlos Eduardo Poli Sisti - BRC Securitizadora S.A. (16, 17 e 20/12/2016)

GIP Medicina Diagnóstica S.A
CNPJ 43.721.026/0001-31

Demonstrações Financeiras - para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - (Em milhares de reais-R$)
Balanços Patrimoniais 31/12/2015       31/12/2014
Ativo  (Não auditado)
Circulante  6.564   6.671
Caixa e equivalentes de caixa  477   187
Aplicações financeiras  25   25
Contas a receber de clientes  5.937   6.443
Impostos a recuperar  56   14
Outros ativos  69   2
Não Circulante  18.737   4.215
Depósitos judiciais -  239
Imobilizado   18.704   3.928
Intangível  33   48
Total do Ativo  25.301   10.886
Balanços Patrimoniais 31/12/2015       31/12/2014
Passivo e Patrimônio Líquido  (Não auditado)
Circulante  11.863   7.914
Fornecedores  6.517   4.742
Empréstimos e financiamentos  3.063   2.057
Salários e encargos trabalhistas  1.534   414
Obrigações tributárias e sociais  305   318
Outras contas a pagar  444   383
Não Circulante  5.261   2.000
Empréstimos e financiamentos  3.918   1.300
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas  1.343   700
Patrimônio Líquido  8.177   972
Capital social  19.350   3.300
Prejuízos acumulados  (11.173)  (2.328)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  25.301   10.886

Demonstrações do Resultado 31/12/2015       31/12/2014
     (Não auditado)
Receita Operacional Líquida  37.379   32.253
Custo dos Serviços Prestados  (42.614)  (25.355)
(Prejuízo) Lucro Bruto  (5.235)  6.898
Despesas Operacionais/ Com vendas  (345)  (45)
Gerais e administrativas  (1.357)  (2.488)
Outras despesas operacionais, líquidas  (10)  -
(Prejuízo) Lucro Operacional Antes
 do Resultado Financeiro  (6.947)  4.365
Resultado Financeiro/ Receitas financeiras  53   15
Despesas financeiras  (742)  (375)
(Prejuízo) Lucro Antes do IRPJ. e da CSLL.  (7.636)  4.005
Imposto de renda e contribuição social  (1.209)  (1.023)
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício  (8.845)  2.982 

Demonstrações do Resultado Abrangente 31/12/2015 31/12/2014
     (Não auditado)
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício  (8.845)  2.982
Resultado Abrangente Total Do Exercício  (8.845)  2.982

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
    Capital social  Prejuízos acumulados    Total
Saldos 31/12/13 (não auditados)   300   1.690   1.990
Lucro do exercício -  2.982   2.982
Distribuição de dividendos -  (4.000)  (4.000)
Aumento de Capital  3.000   (3.000)  -
Saldos 31/12/14 (não auditados)   3.300   (2.328)  972
Prejuízo do exercício -  (8.845)  (8.845)
Aumento de Capital  16.050  -  16.050
Saldos 31/12/2015  19.350   (11.173)  8.177 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/12/2015        31/12/2014
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  (Não auditado)
(Prejuízo) lucro líquido do exercício  (8.845)  2.982
Ajustes para reconciliar o (prejuízo) lucro líquido do exercício
 com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização  904   884
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas  603   244
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  311   -
Valor residual do imobilizado baixado  48   -
Juros e atualizações monetárias  616   280
Provisão para IRPJ. e contribuição social   1.209   1.023
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes  195   (4.708)
Impostos a recuperar  (42)  -
Outros ativos  (67)  (23)
Depósitos judiciais  239   170
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores  1.775   1.189
Salários e encargos trabalhistas  1.120   121
Obrigações tributárias e sociais  (122)  70
Outras contas a pagar  56   (447)
Caixa (aplicado) gerado pelas

 atividades operacionais  (2.000)  1.785
Imposto de renda e contribuição social pagos   (1.100)  (857)
Caixa líquido (aplicado) gerado
 pelas atividades operacionais  (3.100)  928
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aplicações financeiras -  (25)
Aquisição de ativos intangíveis  (5)  -
Aquisição de ativos imobilizados  (15.708)  (3.608)
Caixa líquido aplicadoatividades de investimento  (15.708)  (3.633)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos e financiamentos tomados  3.048   2.154
Juros pagos -  (260)
Aumento de capital social  16.050   -
Caixa líquido gerado pelas
 atividades de financiamento  19.098   1.894
Aumento (Redução) no Saldo de
 Caixa e Equivalentes de Caixa  290   (811)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  187   998
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  477   187
Aumento (Redução) no Saldo de Caixa
 e Equivalentes de Caixa  290   (811)

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se
 à disposição dos Senhores acionistas e interessados na

 sede social da Companhia.

À Diretoria
Valter Gregio Junior
CPF: 213.462.528-74

Contador - CRC: 1SP245209/O-3

N.C.L.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
(em organização)

Ata da AGC de Sociedade por Ações realizada em 20/6/2016
Data, Hora e Local: 20/6/16, 09:30 hs, Rua Pamplona, 818, 9°, conjunto 92, SP/SP. Mesa: Presidente: Sueli de Fátima 
Ferretti, Secretário: Cleber Faria Fernandes. Deliberações: (a) constituir a Companhia; (b) fixar o capital social em R$ 500,00 
dividido em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, 
nesta data. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social, que que se encontra arquivado na sede; (d) aprovar, nos 
termos, do § 1º artigo 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas 
abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela AGO/2017. Dire-
tores: Sueli de Fátima Ferretti, RG nº 7.743.932-6, SSP/SP, CPF/MF nº 764.868.778-04, para o cargo de diretora. Cleber 
Faria Fernandes, RG nº 23.360.684-1, SSP/SP, CPF/MF nº 192.212.358-74, para o cargo de diretor. Encerramento: Nada 
mais. SP, 20/6/16. Sueli de Fátima Ferretti-Presidente da Assembleia e Diretora Eleita e Cleber Faria Fernandes-Secretário 
da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro-OAB/SP 105.311-A, OAB/RJ 19.553. Jucesp sob 
NIRE nº 3530049352-4 em 20/07/2016.Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

N.C.R.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
(em organização)

Ata da AGC de Sociedade por Ações realizada em 20/6/2016
Data, Hora e Local: 20/6/16, 10:30 hs, Rua Pamplona, 818, 9°, conjunto 92, SP/SP. Mesa: Presidente: Sueli de Fátima 
Ferretti, Secretário: Cleber Faria Fernandes. Deliberações: (a) constituir a Companhia, com endereço acima; (b)  fixar o 
capital social em R$ 500,00 dividido em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e 
parcialmente integralizadas, nesta data. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social, que que se encontra arquivado 
na sede; (d) aprovar, nos termos, do § 1º artigo 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; 
(e)  eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos 
pela AGO/2017. Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, RG nº 7.743.932-6, SSP/SP, CPF/MF nº 764.868.778-04, para o cargo 
de diretora. Cleber Faria Fernandes, RG nº 23.360.684-1, SSP/SP, CPF/MF nº 192.212.358-74, para o cargo de diretor. 
Encerramento: Nada mais. SP, 20/6/16. Sueli de Fátima Ferretti-Presidente da Assembleia e Diretora Eleita e Cleber Faria 
Fernandes-Secretário da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro-OAB/SP 105.311-A, OAB/RJ 
19.553. Jucesp sob NIRE nº 3530049421-1 em 05/08/2016.Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

N.C.X.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
(em organização)

Ata da AGC de Sociedade por Ações realizada em 20/6/2016
Data, Hora e Local: 20/6/16, 11 hs, Rua Pamplona, 818, 9°, conjunto 92, SP/SP. Mesa: Presidente: Sueli de Fátima Ferretti, 
Secretário: Cleber Faria Fernandes. Deliberações: (a)  constituir a constituir a Companhia, com endereço acima; (b)  fixar 
o capital social em R$ 500,00 dividido em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e 
parcialmente integralizadas, nesta data. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social, que que se encontra arquivado 
na sede; (d) aprovar, nos termos, do § 1º artigo 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; 
(e)  eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos 
pela AGO/2017. Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, RG nº 7.743.932-6, SSP/SP, CPF/MF nº 764.868.778-04, para o cargo 
de diretora. Cleber Faria Fernandes, RG nº 23.360.684-1, SSP/SP, CPF/MF nº 192.212.358-74, para o cargo de diretor. 
Encerramento: Nada mais. SP, 20/6/16. Sueli de Fátima Ferretti-Presidente da Assembleia e Diretora Eleita e Cleber 
Faria Fernandes-Secretário da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro-OAB/SP 105.311-A, 
OAB/RJ 19.553. Jucesp sob NIRE nº 3530049416-4 em 04/08/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Dudizio Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 08.333.009/0001-26 NIRE 35.220.953.081
Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas

Data e Local: 30/11/2015, às 11 horas, na sede social. 3) Presenças: Totalidade do capital social, a saber: (a) Collier & Caswell 
Holdings Ltd., CNPJ 08.388.593/0001-17, por seu procurador, Enrico Turrisi Grifeo, qualifi cado no item “b” a seguir; (b) Enrico 
Turrisi Grifeo, RNE V557298-8 CGPI/DIREX/DPF, CPF 060.638.577-02; e (c) Praxis Holdings Ltd., CNPJ 10.200.008/0001-55 
por seu procurador, Enrico Turrisi Grifeo, já qualifi cado; Mesa: Presidente: Enrico Turrisi Grifeo. Secretário: Francisco Capote Valente. 
Deliberações: os sócios quotistas deliberaram por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, o quanto segue abaixo: a) Aprovar a 
redução do capital social da Sociedade, no montante equivalente a R$ 13.478.611,00, mediante o cancelamento de 1.347.861.100 
quotas sociais, no valor nominal de R$ 0,01 cada uma, das quais 234.514.000 quotas sociais são titularidade da sócia Praxis Hol-
dings Ltd. e 1.113.347.100 quotas sociais são titularidade da sócia Collier & Caswell Holdings Ltd. Aprovar, em pagamento 
às participações societárias canceladas: (i) a dação à Praxis Holdings Ltd. de 2.345.140 quotas sociais, no valor nominal de R$ 
1,00 cada uma, tituladas pela Sociedade na Dorila Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ 09.636.628/0001-52, 
NIRE 35.222.429.886, (“Dorila”), pelo valor de R$ 2.345.140,00; (i) dação à Collier & Caswell Holdings Ltd. de 11.133.471 
quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, tituladas pela Sociedade na Dorila, pelo valor de R$ 11.133.471,00. Com 
redução do capital social ora aprovada, a sócia Praxis Holdings Ltd. deixará de integrar o quadro de sócios da Sociedade. b) 
Aprovar, diante das deliberações acima, a redução do capital social de R$ 51.039.303,41 para R$ 37.560.692,41. Assim, a Cláusula 
6ª do Contrato Social passará a viger com a seguinte redação: “Cláusula 6ª). O capital social é R$ 37.560.692,41, dividido em 
3.756.069.241 quotas sociais, no valor nominal de R$ 0,01 cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em boa e corrente 
moeda nacional, e assim distribuído entre os sócios. Sócio - Quotas - % - Valor (R$): Enrico Turrisi Grifeo - 81 - 0,0001 - R$ 
0,81; Collier & Caswell Holdings Ltd. - 3.756.069.160 - 99,9999 - R$ 37.560.691,60. Total: 3.756.069.241 - 100,0000 
- R$ 37.560.692,41. Fica a administração da Sociedade autorizada a praticar todos os atos necessários para implementar as 
deliberações sociais ora aprovadas, incluindo as providências relativas à publicação desta ata, nos termos do §1º do artigo 1.084 do 
Código Civil. Encerramento: Formalidades legais. Mesa: Enrico Turrisi Grifeo - Presidente. Francisco Capote Valente - Secretário. 
Collier & Caswell Holdings Ltd. por Enrico Turrisi Grifeo. Praxis Holdings Ltd. por Enrico Turrisi Grifeo. Enrico Turrisi Grifeo. 

ANIELO D‘AMARO & CIA LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, sito à
Avenida João Paulo I, nº 900. Freguesia do Ó. São Paulo/SP.
AUTO POSTO MELLMAR LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença
Prévia nº 33001578 e requereu a Licença de Instalação para, Comércio Varejista de
Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Avenida Santa Catarina, nº 1.225.
Vila Mascote. São Paulo/SP.

Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ/MF nº. 12.954.711/0001-84 - NIRE nº 35.300.414.055

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/10/16
Aos 05/10/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; 
André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações: 1. Aprovar o aumento de capital da Companhia, de R$ 
70.000.000,00 para R$86.000.000,00, um aumento, portanto, de R$16.000.000,00, mediante a emissão de 16.000.000 
novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão calculado na forma do artigo 170, § 1º, 
inciso I da Lei das S.A., as quais deverão ser subscritas privadamente pelas atuais acionistas da Companhia, na proporção 
de suas respectivas participações, nesta data, da seguinte forma: (i) Tellus III Holding S/A Company (“Tellus III”) subscreve 
15.984.000 ações, as quais são parcialmente integralizadas neste ato por meio de conversão de adiantamento para futuro 
aumento de capital (“AFAC”) realizado pela Tellus III, conforme Boletim de Subscrição que constitui o Anexo I à esta ata; (ii) 
SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (“SDI”) subscreve 16.000 ações, as quais são parcialmente integralizadas neste ato 
por meio de conversão de adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”) realizado pela SDI, conforme Boletim de 
Subscrição que constitui o Anexo II à esta ata. (iii) 2. Em decorrência do aumento do Capital Social supramencionado, as 
acionistas resolvem aprovar a nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual, a partir de então, terá o 
seguinte teor: “Artigo 5º - O Capital Social totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de R$86.000.000,00, dividido 
em 86.000.000 de ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. Nada mais. São Paulo, 05/10/16. Jucesp nº 
488.886/16-8 em 16/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Meribaspe Ii Empreendimentos E Participações LTDA.
CNPJ/MF nº 26.219.544/0001-32 - NIRE 3523013946-8

Ata da Reunião de Sócios para Transformação do Tipo Jurídico da Sociedade realizada em 06 de outubro de 2016
Aos 06/10/16, às 9 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade . Mesa: André Ferreira de Abreu Pereira - Presidente; Alexandre Ferreira 
de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações Tomadas: I. Cessão de Quotas: 1.1. A sócia SDI Desenvolvimento, acima qualificada, titular de 
1 quota representativa de 1% (um por cento) do capital social da Sociedade, totalmente subscritas e totalmente integralizadas em moeda 
corrente nacional, no valor total de R$1,00, com a expressa anuência da sócia SDI Administração, a qual renuncia ao respectivo direito de 
preferência, neste ato cede e transfere para a Tellus IV, acima qualificada, a totalidade das quotas da Sociedade de que é titular, como de fato 
cedido e transferido tem, por ajustes entre as partes, bem como todos os direitos e obrigações a elas inerentes, livres e desembaraçadas de 
quaisquer ônus e gravames, retirando-se da Sociedade. II. Alteração do Tipo Jurídico, Da Denominação e da Representação do Capital 
Social: 2.1. Tendo em vista melhor atender aos interesses sociais, aprovar a transformação do tipo jurídico da Sociedade, de sociedade 
empresária limitada para sociedade anônima de capital fechado, sem solução de continuidade. 2.2. Em decorrência da deliberação tomada 
no item 2.1 acima, aprovar a alteração da denominação social da Sociedade, que passará de “Meribaspe II Empreendimentos e Participações 
Ltda.” para “Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.” (doravante denominada “Companhia”). 2.3. Em decorrência da deliberação 
tomada no item 2.1 acima, aprovar a conversão das 1.000 quotas representativas do capital social da Sociedade em 1.000 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal da Companhia (“Ações”). Assim, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e totalmente integralizado 
em moeda corrente nacional, no montante de R$ 1.000,00, passará a ser representado por 1.000 Ações, distribuídas da seguinte forma: (i) 
999 Ações são detidas pela SDI Administração, acima qualificada; e (ii) 1 Ação é detida pelo Tellus IV, acima qualificada. III. Aumento do 
Capital Social: 3.1. Fazer constar que as ações que representam o capital social inicial da Companhia, no valor de R$1.000,00, foram devi-
damente integralizadas por seus acionistas, em moeda corrente nacional. 3.2. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no montante 
de R$9.999.000,00, o qual passará a ser de R$10.000.000,00, mediante a emissão de 9.999.000 novas Ações, ao preço unitário de emissão 
de R$1,00 por Ação, totalmente subscritas e a serem integralizadas em moeda corrente nacional da seguinte forma: (i) 9.989.999 Ações pela 
Tellus IV, acima qualificada; e (ii) 9.001 Ações pela SDI Administração, acima qualificada; nos termos dos boletins de subscrição que, rubrica-
dos por todos os presentes, passam a integrar a presente ata na forma dos seus Anexos II e III. IV. Renúncia dos Administradores: 4.1. 
Tomar conhecimento das renúncias dos atuais administradores, nos termos das cartas de renúncia encaminhadas à Sociedade nesta data, 
quais sejam os Srs.: (i) Arthur José de Abreu Pereira, acima qualificado; (ii) Dario de Abreu Pereira Neto, acima qualificado; (iii) André Pereira, 
acima qualificado; (iv) Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, RG nº 23.194.919-4, expedida pela SSP/SP, CPF/MF nº 259.912.388-71; e (v) 
Narciso Manuel Afonso Marques da Silva, RG nº 3.904.556-0, expedida pela SSP-SP, CPF/MF nº 673.827.708-34. 4.2. Os Srs. Arthur José 
de Abreu Pereira, Dario de Abreu Pereira Neto, André Ferreira de Abreu Pereira, Alexandre Ferreira de Abreu Pereira e Narciso Manuel Afonso 
Marques da Silva, acima qualificados, e a Sociedade, outorgam-se reciprocamente a mais ampla, plena, irrestrita, geral, irrevogável e irretra-
tável quitação, para nada mais reclamarem ou receberem, uns dos outros judicialmente ou em outra esfera, no presente ou no futuro, sob 
qualquer título ou pretexto, em relação a quaisquer atos ou fatos relacionados à administração da Sociedade até a presente data. V. Criação 
da Diretoria, Eleição e Remuneração dos Diretores: 5.1. Tendo em vista a deliberação tomada no item 2.1 acima, consignar que a admi-
nistração da Companhia competirá a uma diretoria composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 5 diretores residentes no Brasil, acionistas ou 
não, eleitos e destituíveis pela assembleia geral da Companhia, sendo um deles o diretor presidente e os demais sem designação específica, 
com prazo de mandato de 1 ano, permitida a reeleição. 5.2. Em decorrência da deliberação tomada no item 5.1 acima, eleger para compor a 
diretoria da Companhia, com prazo de mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exer-
cício findo em 31/12/17, os Srs.: (i) André Ferreira de Abreu Pereira, acima qualificado, que exercerá o cargo de diretor presidente; (ii) Arthur 
José de Abreu Pereira, acima qualificado, o qual exercerá o cargo de diretor sem designação específica; e (iii) Dario de Abreu Pereira Neto, 
acima qualificado, o qual exercerá o cargo de diretor sem designação específica. Os diretores ora eleitos tomaram posse de seus cargos, 
mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no livro de registro de atas de reuniões da diretoria da Companhia, cujas cópias 
constam dos Anexos IV, V e VI a presente ata, declarando, nos termos e para os fins do §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estarem 
impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de sociedades empresárias; ou condenados por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena cri-
minal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 5.3. Em decorrência da deliberação tomada no item 6.1 acima, 
aprovar o valor de R$ 1.000,00 a título de remuneração global e anual da diretoria referente ao exercício social corrente. VI. Aprovação do 
Estatuto Social e Outras Avenças: 6.1. Em consequência dos atos acima mencionados, aprovar o estatuto social da Companhia, o qual 
integra a presente a ata na forma do seu Anexo I. 6.2. Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários e/ou 
aplicáveis para a fiel implementação das deliberações tomadas na presente assembleia. 6.3. Consignar que os jornais de grande circulação 
a serem utilizados para as publicações determinadas pela Lei nº 6.404/76, quando necessárias, serão o DOESP e Jornal Empresas & 
Negócios. Nada mais. São Paulo, 06/10/16. Mesa: André Ferreira de Abreu Pereira - Presidente; Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - 
Secretário. Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1 - A Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários 
SPE S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, que se regerá pelo disposto neste estatuto social (“Estatuto”) e pelas 
disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Artigo 2 - A Companhia 
tem por objeto social: planejamento, a promoção, desenvolvimento, incorporação, construção, locação e, especialmente, a venda do empre-
endimento imobiliário que será desenvolvido nos imóveis situados à Rua Agostinho Cantú nº 156 e da Rua Desembargador Armando Fairbanks 
nº 70, Butantã, objetos das matrículas nºs 20.477 e 18.692 ambas registradas perante o 18º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, 
Butantã, bem como o recebimento dos aluguéis e parcelas decorrentes da locação e da alienação, respectivamente, do referido empreendimento. 
Artigo 3 - A Companhia tem sede e foro na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Hungria nº 514, 10º andar, Conjunto 102, Sala 32, Jardim 
Europa, CEP 01455-000, podendo, por deliberação da Assembleia Geral, abrir, transferir e encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do 
Brasil. Artigo 4 - A Companhia terá prazo de duração indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 5 - O capital social da 
Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de R$10.000.000,00, dividido em 10.000.000 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal. § 1º - Cada ação ordinária confere a seu titular direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. § 2º - A Compa-
nhia poderá criar classes adicionais de ações ordinárias ou extingui-las, por deliberação da maioria do capital social votante presente em 
Assembleia Geral, conforme disposto no artigo 16, § Único, da Lei das Sociedades por Ações. § 3° - É vedada a emissão de partes benefici-
árias pela Companhia. § 4° - A Companhia não poderá de qualquer forma contratar operações de hedge com fins especulativos. Artigo 6 - A 
Companhia poderá, por meio de deliberação da Assembleia Geral e conforme previsto em lei, criar ou emitir ações preferenciais, com ou sem 
direito a voto, e fixar suas características, preferências e vantagens, assim como emitir novas classes de ações preferenciais já existentes, sem 
guardar proporção com as demais classes de ações. Capítulo III - Assembleia Geral - Artigo 7 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, 
dentro dos 4 meses seguintes ao encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem ou 
para os fins previstos em lei. § 1º - A convocação da Assembleia Geral será feita por qualquer Diretor, ou na forma prevista no artigo 123, da 
Lei das Sociedades por Ações. A Assembleia Geral será presidida por um presidente que será assistido por um secretário, ambos escolhidos 
dentre os presentes e designados pela maioria dos acionistas presentes. § 2º - As Assembleias Gerais serão convocadas mediante envio de 
correspondência a todo e qualquer acionista titular de no mínimo 5% do capital social da Companhia, com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias úteis, independentemente do disposto no artigo 124, caput ou §4º, da Lei das Sociedades por Ações. § 3º - Em adição às matérias 
sujeitas à aprovação dos acionistas nos termos da legislação aplicável, será de competência privativa da Assembleia Geral deliberar sobre os 
seguintes temas, mediante voto da maioria do capital social, na medida do proposto pela Parceria: a) a liquidação, dissolução e/ou extinção 
da Companhia, ou concessão de qualquer autorização para a Companhia (i) requerer sua recuperação judicial ou extrajudicial ou procedi-
mentos semelhantes; ou (ii) tomar qualquer providência para consentir com qualquer procedimento de falência, reorganização judicial ou 
extrajudicial ou procedimentos semelhantes; b) qualquer aquisição pela Companhia (seja diretamente ou por meio de incorporação, fusão ou 
outra forma), direta ou indiretamente, de qualquer propriedade imobiliária ou outra propriedade relevante, exceto a tomadas das ações 
necessárias para fins de cumprimento de seu objeto social; c) qualquer compromisso de desenvolvimento, ou investimento para além do 
Investimento de Portfólio que constitui o objeto social da Companhia, incluindo celebrar, aditar ou rescindir bem como modificar qualquer parte 
de qualquer acordo de desenvolvimento relacionado a este; d) qualquer venda, cessão, transferência, disposição, outorga de opção, penhor 
ou gravame de qualquer natureza, direta ou indiretamente, pela Companhia, sobre o Investimento de Portfólio ou outro ativo relevante da 
Companhia (com relação a qualquer destes, seja em sua totalidade ou parcialmente), exceto para qualquer transação permitida nos termos 
da Cláusula 8.6 do Acordo LP ou relacionadas ao exercício de medidas contra qualquer Acionista Inadimplente, nos termos aqui previstos; e) 
qualquer mudança material ou substancial do objeto social da Companhia ou qualquer mudança material ou substancial relacionada à con-
dução dos negócios da Companhia; f) a escolha de contador ou auditor independente da Companhia que não sejam a Ernst & Young, Pri-
ceWaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu ou KPMG (sendo que KPMG deverá atuar inicialmente com auditora independente da 
Companhia e do Investimento de Portfólio); g) qualquer aditivo ou alteração substancial, de qualquer forma, bem como a revogação deste 
Estatuto, de qualquer outra forma não aqui prevista; h) qualquer distribuição in natura feita da Companhia; i) a contratação, alteração, rescisão 
ou renúncia, por parte da Companhia, de quaisquer direitos substanciais relacionados a qualquer Operação com Afiliadas; j) (i) a contratação 
de empréstimo ou dívida, com ou sem garantias, refinanciamento, repactuação, prorrogação, compromisso ou alteração de qualquer emprés-
timo, obrigação de dívida e quaisquer documentos que suportem ou garantam a referida operação; (ii) garantia de endividamento ou qualquer 
obrigação de qualquer Pessoa; ou (iii) com relação a qualquer dos itens acima, emissão de confissão de dívida e/ou garanti-la por hipoteca, 
escritura, contratos de garantia, gravames ou outros documentos similares; k) a adoção, aditamento ou modificação do Orçamento, sujeito 
aos desvios permitidos pelo Acordo LP; l) a contratação de qualquer empregado, além do estabelecido no Orçamento aprovado; m) a cele-
bração de contratos de aluguel ou ocupação relacionados ao Investimento de Portfólio, exceto conforme indicado no Orçamento aprovado; 
ou, exceto no curso normal dos negócios, qualquer aditamento, alteração, concessão de renúncias, rescisão, aceitação de entrega ou con-
sentimento de subarrendamento ou cessão de qualquer aluguel; n) a nomeação ou substituição de qualquer administrador ou corretor imobi-
liário (exceto na medida em que o corretor esteja incluído em lista pré-aprovada pela Assembleia Geral); o) a concessão de empréstimo, por 
parte da Companhia, a qualquer Pessoa; p) qualquer incorporação, incorporação de ações, fusão, cisão ou transformação do tipo societário 
envolvendo a Companhia ou suas ações; q) a aceitação da integralização de ações por quaisquer acionistas em bens e não em dinheiro; r) 
qualquer prorrogação, renovação, confissão, liquidação, submissão à arbitragem (com a exclusão de qualquer assunto relacionado a este 
Estatuto que deva se sujeitar ao disposto no Capítulo IX), ou abertura de processo, ação ou outro procedimento, na lei ou em equidade, seja 
a favor ou contra a Companhia, na medida em que se possa razoavelmente esperar que o montante contemplado por tal questão possa vir 
a superar R$1.000.000,00; s) conduzir negócios fora do Brasil; t) qualquer emissão de ações, bônus de subscrição, debêntures ou quaisquer 
outros valores mobiliários de emissão da Companhia; e u) a destinação do resultado do exercício social da Companhia e a distribuição de 
lucros, se houver. Capítulo IV - Administração - Artigo 8 - A Companhia será administrada e representada pela sua Diretoria. Artigo 9 - A 
Diretoria será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 5 Diretores, eleitos pela Assembleia Geral, sendo um designado Diretor Presidente 
e os outros Diretores sem designação específica, todos deverão ser residentes no Brasil, acionistas da Companhia ou não. O mandato dos 
Diretores será de 1 ano, sendo permitida a reeleição. § 1º - Os Diretores serão investidos em seus respectivos cargos mediante a assinatura 
dos termos de posse, lavrados nos Livros de Registro de Atas de Reunião de Diretoria da Companhia, com a devida observância do artigo 
149 da Lei das Sociedades por Ações. § 2º - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução para garantia de sua gestão. § 3º - Em caso 
de ausência ou impedimento temporário de qualquer Diretor, o outro Diretor cumulará as atribuições do Diretor ausente ou impedido, não 
fazendo jus a qualquer remuneração adicional em razão de tal acúmulo de funções. § 4º - Em caso de vacância de qualquer cargo da Direto-
ria, será imediatamente convocada uma Assembleia Geral para eleição de novo Diretor. Artigo 10 - Os Diretores cumprirão o disposto no 
presente Estatuto e observarão as deliberações tomadas em Assembleia Geral, exercendo as suas atribuições dentro dos limites de seus 
poderes e com a devida observância das leis aplicáveis e do presente Estatuto. Artigo 11 - Observado o disposto no presente Estatuto, a 
Companhia será validamente representada e se vinculará unicamente por meio da assinatura de: (a) dois Diretores; ou (b) de um Diretor em 
conjunto com um procurador com poderes específicos; ou (c) dois procuradores com poderes específicos; ou (d) de um Diretor ou de um 
procurador, desde que expressamente autorizado por meio de Assembleia Geral, nos termos do Artigo 11, §2o do presente Estatuto. § 1º - Atos 
que necessitem de autorização pela Assembleia Geral nos termos do presente Estatuto somente serão válidos mediante tal autorização. § 2º 
- A Assembleia Geral poderá autorizar a prática de atos específicos por um único Diretor ou por um procurador. § 3º - As procurações outor-
gadas pela Companhia serão sempre outorgadas ou revogadas por 2 Diretores, e deverão definir, de modo preciso e completo, os poderes 
específicos outorgados. Os mandatos serão sempre outorgados por prazo determinado e nunca superior a 1 ano, exceto por mandatos 
outorgados para fins de representação em processos judiciais e administrativos ou em procedimentos de arbitragem, que poderão ter prazo 
indeterminado. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 12 - O Conselho Fiscal da Companhia não terá caráter permanente, será composto por 
3 membros efetivos e igual número de suplentes, com as competências definidas em lei, e somente será instalado quando assim aprovado 
em Assembleia Geral, nos termos dos artigos 161 e seguintes da Lei das Sociedades por Ações. Capítulo VI - Do Exercício Social e da 
Distribuição de Lucros - Artigo 13 - O exercício social da Companhia terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício 
social, a Diretoria elaborará as demonstrações financeiras exigidas em lei ou de outra forma exigidas pela maioria dos acionistas. § Único. As 
demonstrações financeiras da Companhia serão auditadas por empresa de auditoria independente registrada perante a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). Artigo 14 - Ao final de cada exercício social, o lucro líquido ajustado (definido de acordo com o artigo 202 da Lei das 
Sociedades por Ações), se apurado, será destinado conforme deliberação da Assembleia Geral. Artigo 15 - A Companhia poderá levantar 
balanço semestral e declarar, por deliberação da Diretoria, dividendos intermediários à conta de lucro apurado nesses balanços, nos termos 
do artigo 204, caput e §2º da Lei das Sociedades por Ações. Adicionalmente, a Companhia poderá levantar balanços mensais e distribuir 
dividendos intercalares com base em tais balanços, nos termos do artigo 204, §1º da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 16 - A Companhia 
poderá declarar o pagamento de juros sobre o capital próprio, imputando tais valores aos dividendos obrigatórios nos termos da legislação e 

regulamentação aplicáveis. Capítulo VII - Liquidação - Artigo 17 - A Companhia será dissolvida e liquidada nos termos da legislação aplicá-
vel. A Assembleia Geral determinará o modo de liquidação, nomeará o liquidante ou liquidantes e aprovará a remuneração destes, e, mediante 
solicitação de instalação do Conselho Fiscal pelos acionistas detentores da maioria do capital votante da Companhia, nomeará os membros 
do Conselho Fiscal, aprovando a remuneração destes. Capítulo VIII - Obrigação de Financiamento; Efeitos de Mora - Artigo 18 - Caso 
qualquer acionista deixe de integralizar ações por ele subscritas (diretamente ou por meio de subsidiárias), conforme aprovado pelos acionis-
tas em Assembleia Geral (“Valor de Chamada”) e não sane tal omissão em 10 dias contados da data em que tal contribuição se tornou devida 
(sendo tal omissão denominada “Mora”, tal acionista inadimplente denominado “Acionista Inadimplente”, e o valor não pago por tal Acionista 
Inadimplente denominado “Valor de Chamada em Aberto”), tal Acionista Inadimplente permanecerá responsável com relação a sua obrigação 
de contribuir o Valor de Chamada, e os acionistas adimplentes poderão optar por adotar, isolada ou cumulativamente, as medidas abaixo 
(sendo que o Acionista Inadimplente não poderá participar de tal decisão): (a) executar a obrigação do Acionista Inadimplente com relação ao 
Valor de Chamada contra o Acionista Inadimplente e suas Afiliadas por meio das medidas legais cabíveis; (b) deixar de pagar dividendos ou 
outras distribuições ao Acionista Inadimplente e suas Afiliadas, sujeito à ratificação pela Assembleia Geral de acordo com o artigo 120 da Lei 
das Sociedades por Ações, de modo que um montante proporcional (com base na quantia correspondente ao Valor de Chamada não inte-
gralizado) de quaisquer distribuições ou dividendos declarados em favor de tal Acionista Inadimplente e/ou suas Afiliadas não serão pagos ao 
Acionista Inadimplente ou suas Afiliadas, mas utilizado na compensação de quaisquer valores necessários para a contribuição do Valor de 
Chamada em Aberto do Acionista Inadimplente acrescido de juros à taxa anual equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento) da taxa 
média diária dos Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia “extra grupo”, publicada como percentual anual com base em um ano de 252 
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, conforme calculado e publicado pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos no seu 
site (http://www.cetip.com.br) ou no jornal Valor Econômico (ou em taxa menor, caso necessário, de forma a não exceder o limite de taxa de 
juros permitido por lei); (c) adotar quaisquer outras medidas cabíveis, sejam elas legais ou de equidade, conforme seja julgado conveniente. § 
1º - Caso um acionista deixe de contribuir total ou parcialmente o montante correspondente a um Valor de Chamada e qualquer/quaisquer 
Parte(s) Credora(s) Investidora(s) (Investor Lending Party(ies)) (conforme definido no Acordo LP (conforme definido neste Estatuto)) conceder 
um empréstimo a tal acionista para fins de aporte direto na Companhia, todas as distribuições ou dividendos aos quais tal acionista faça jus 
serão pagos a tal(is) Parte(s) Credora(s) Investidora(s) (Investor Lending Party(ies)), em nome de tal acionista, até que o referido empréstimo 
seja integralmente pago (incluindo principal e juros). § 2º - Os direitos de voto atribuídos às ações de titularidade do Acionista Inadimplente 
serão imediatamente suspensos na data da Mora, sujeito à ratificação pela Assembleia Geral nos termos do artigo 120 da Lei das Sociedades 
por Ações, até a data em que a Mora seja devidamente sanada. A Assembleia Geral poderá também suspender os direitos do Acionista 
Inadimplente de receber dividendos, juros sobre capital próprio ou outras distribuições, mediante voto de acionistas representantes da maioria 
do capital votante da Companhia. § 3º - Cada Acionista Inadimplente pagará, mediante solicitação, (i) a totalidade de perdas, custos e outras 
despesas razoavelmente incorridas pela Companhia, ou em nome desta, ou por qualquer acionista (incluindo, sem limitação, despesas e 
honorários legais razoavelmente incorridos, caso existam) com relação à execução das disposições contidas no presente Estatuto contra o 
respectivo Acionista Inadimplente, realizada em razão da Mora de tal Acionista Inadimplente, e (ii) toda e qualquer multa e penalidade, caso 
exista, incorrida pela Companhia ou por qualquer acionista ou com relação ao Investimento de Portfolio, em decorrência de qualquer inadim-
plemento ou atraso no pagamento de qualquer obrigação do Investimento de Portfólio causado pela omissão do Acionista Inadimplente na 
contribuição tempestiva da totalidade ou de parte de qualquer Valor de Chamada, conforme estipulado na respectiva notificação de chamada 
de capital. Capítulo IX - Arbitragem - Artigo 19 - Qualquer disputa de qualquer tipo oriunda ou relacionada ao presente Estatuto ou ao Acordo 
LP, envolvendo a Companhia, qualquer acionista, qualquer Diretor ou membros do Conselho Fiscal, ou a violação, término ou validade de 
qualquer dos instrumentos acima (“Disputa”), será resolvida em caráter final por arbitragem administrada pela Corte de Arbitragem da Câmara 
de Comércio Internacional (“CCI”) de acordo com o seu regulamento então vigente (“Regulamento”). Artigo 20 - O tribunal arbitral será composto 
por 3 árbitros, sendo que 1 árbitro deverá ser designado pelos requerentes e 1 árbitro deverá ser designado pelos requeridos, no prazo de 30 
dias contados do recebimento pelos requeridos da solicitação de instauração de arbitragem, e os 2 árbitros então nomeados pelas partes 
nomearão o terceiro árbitro, que atuará como presidente do tribunal arbitral, no prazo de 20 dias contados da data de confirmação da nome-
ação do segundo árbitro pela corte de arbitragem da CCI (“Corte da CCI”). Os 3 árbitros deverão ter experiência com relação ao tipo de disputa 
pendente entre as partes. Caso qualquer dos 3 árbitros não seja nomeado tempestivamente, tal vaga será preenchida por árbitro nomeado 
pela Corte da CCI. Caso a qualquer momento ocorra vacância no tribunal arbitral, a vacância será preenchida seguindo os mesmos critérios, 
observados os mesmos requisitos aplicados à nomeação original do cargo vago. Artigo 21 - O procedimento arbitral será conduzido em inglês. 
Artigo 22 - A arbitragem terá sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, e as leis da República Federativa do Brasil, com 
exclusão das respectivas regras de conflito de competência, serão aplicáveis ao mérito da Disputa. Os árbitros terão o poder de conceder 
qualquer medida disponível em lei ou em equidade, incluindo execução específica. Artigo 23 - Todas as Disputas serão resolvidas confiden-
cialmente. Os árbitros deverão concordar em guardar o mais absoluto sigilo sobre qualquer informação recebida no curso da arbitragem e não 
divulgarão a qualquer pessoa que não seja parte da arbitragem a existência, conteúdo ou resultados da arbitragem ou de qualquer informação 
relativa a tal arbitragem. Nenhuma das partes divulgará ou permitirá que seja divulgada qualquer informação com relação a provas produzidas 
ou documentos produzidos pela outra parte no âmbito da arbitragem ou com relação à existência, conteúdo ou resultados da arbitragem, 
exceto se exigido por lei, regulamentação ou autoridade governamental ou conforme seja necessário no âmbito de uma demanda para 
assegurar arbitragem, medidas cautelares protetivas ou para a execução de uma decisão arbitral. Artigo 24 - Além de danos patrimoniais, o 
tribunal arbitral terá o poder de conceder tutela de urgência, incluindo, mas não limitado à execução específica. O tribunal arbitral não poderá 
conceder danos superiores a danos indenizatórios, e cada parte sujeita a arbitragem nos termos do presente Estatuto renuncia, de forma 
irrevogável, a qualquer direito a indenização por danos indiretos, ou danos similares com relação a qualquer Disputa. Todas as despesas 
razoáveis e documentadas com relação à arbitragem serão suportadas pela(s) parte(s) sucumbente(s), que ressarcirão as partes vencedoras 
de todos os custos e despesas que estas últimas tenham incorrido razoavelmente, incluindo, sem limitação, custas e honorários advocatícios 
relativos à contratação, acomodação, deslocamento e refeições de advogados, árbitros, assessoria especializada, peritos ou testemunhas 
técnicas. O tribunal arbitral decidirá a alocação dos ônus de sucumbência do procedimento arbitral. Artigo 25 - Qualquer ordem, decisão ou 
sentença será final e definitiva e vinculará legalmente às partes e poderá ser apresentada e executada em qualquer juízo que seja competente 
com relação às partes ou os bens destas. Artigo 26 - Previamente à instalação do tribunal arbitral, qualquer acionista ou qualquer parte com 
o direito de requerer a instauração de arbitragem terá o direito de recorrer ao procedimento cautelar pré-arbitral nos termos do Regulamento 
de Procedimento Cautelar Pré-Arbitral (conforme promulgado pela CCI). Na hipótese em que (i) seja necessário executar medidas cautelares 
ou conservatórias concedidas pelo terceiro ordenador (pre-arbitral referee) ou pelo tribunal arbitral; ou (ii) o procedimento cautelar pré-arbitral 
não esteja disponível, por qualquer razão, as partes poderão requerer medidas cautelares ou conservatórias à autoridade judicial competente, 
sendo que nenhum requerimento à autoridade judiciária competente poderá ser efetuado se não estiverem configuradas as situações descri-
tas nos itens “i” e “ii” acima. Adicionalmente, poderá ser direcionado requerimento à autoridade judiciária competente para assegurar a arbitra-
gem ou para executar sentença arbitral proferida pelo tribunal arbitral. Para tais fins e propósitos específicos, ficam eleitas as Cortes Federais 
e Estaduais do Estado de Nova York, Nova York, Estados Unidos, ou os tribunais de SP/SP, Brasil, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. Observado o disposto anteriormente, requerimentos a autoridades judiciais de tais medidas ou para o cumprimento de 
tais medidas não serão considerados violação ou ato de renúncia ao procedimento de arbitragem e não afetarão os respectivos poderes ou 
competência do tribunal arbitral. Artigo 27 - Caso duas ou mais Disputas se iniciem nos termos do presente Estatuto, então tais Disputas 
poderão ser consolidadas em uma única arbitragem. Caso uma ou mais arbitragens estejam pendentes com relação a tais Disputas, então 
qualquer parte de uma nova Disputa nos termos deste Estatuto ou do Acordo LP, ou de qualquer arbitragem posteriormente instaurada nos 
termos de tais instrumentos, poderá requerer que tal disputa nova ou arbitragem posteriormente instaurada seja consolidada com qualquer 
arbitragem em curso. A nova disputa ou a arbitragem posteriormente instaurada será assim consolidada desde que o tribunal arbitral das 
arbitragens em curso em questão estabeleça que (i) a nova disputa ou arbitragem posteriormente instaurada apresente questões de fato ou 
de direito substancialmente em comum com as questões das arbitragens anteriores em curso; (ii) nenhuma parte de uma nova disputa ou da 
arbitragem posteriormente instaurada ou parte de uma arbitragem pré-existente seja indevidamente prejudicada, e (iii) a consolidação sob tais 
circunstâncias não resulte em atraso injustificado das arbitragens pré-existentes. Qualquer ordem de consolidação proferida pelo tribunal 
arbitral será final e definitiva e vinculará às partes da nova disputa, das disputas pré-existentes ou das disputas instauradas posteriormente. 
As partes sujeitas à arbitragem nos termos do presente Estatuto neste ato renunciam a qualquer direito que tenham de recorrer ou de 
requerer interpretação, revisão ou anulação de tais ordens de consolidação com base no Regulamento ou em qualquer juízo. O tribunal 
arbitral da arbitragem pré-existente na qual a nova disputa ou a disputa instaurada posteriormente serão consolidadas funcionará como o 
tribunal arbitral da arbitragem consolidada. As partes sujeitas à arbitragem em conformidade com o disposto no presente Estatuto acordam 
que mediante a decisão de uma ordem de consolidação, tais partes prontamente desistirão de qualquer arbitragem instaurada de acordo com 
o presente Estatuto e que tenha sido objeto de consolidação em outro procedimento arbitral. Capítulo X - Determinadas Definições; Dis-
posições Gerais - Artigo 28 - Para fins do presente Estatuto: a) “Afiliada” significa, com relação a qualquer Pessoa, qualquer outra Pessoa 
que, direta ou indiretamente, através de um ou mais intermediários, Controla, ou é Controlada por, ou está sob o Controle comum de, tal 
Pessoa, sendo que (i) cada um dentre IDSGP LLC (bem como qualquer outra Pessoa que aja na capacidade de general partner de uma 
limited partnership titular de ações ordinárias classe A emitidas pela Tellus IV), cada um dos Indivíduos Principais, SDI Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda. e cada um dos titulares de ações ordinárias classe B emitidas pela Tellus IV serão considerados Afiliados uns dos outros, e 
(ii) cada Parente de um Indivíduo Principal será considerado um Afiliado de tal Indivíduo Principal; b) “Operação com Afiliada” significa qualquer 
operação da Companhia com (i) qualquer acionista, ou qualquer sócio, membro, quotista ou qualquer titular de participação societária de 
qualquer um destes, (ii) qualquer Pessoa Restrita SDI, ou (iii) qualquer Afiliada de qualquer das pessoas anteriores; c) “Orçamento” significa 
o orçamento da Companhia com relação à operação, administração, manutenção, leasing, e marketing (e vendas, caso aplicável) do Investi-
mentos de Portfólio da Companhia para cada exercício fiscal, bem como qualquer orçamento de construção; d) “Controle” significa, com 
relação a qualquer Pessoa, o poder, direto ou indireto, de dirigir ou causar a direção da administração e políticas de tal Pessoa, seja em razão 
de contrato ou por outra forma; e) “Parente” tem o significado atribuído a tal termo no Acordo de limited partnership; f) “Parceria” significa uma 
referência conjunta à CAMON I LP, CAMON II LP e à CAMON III LP, todas limited partnership constituídas conforme as leis de Delaware; g) 
“Pessoa” significa qualquer indivíduo, sociedade, associação voluntária, parceria, joint venture, sociedade de responsabilidade limitada, trust, 
espólio, sociedade não-personificada, autoridade governamental ou outra entidade; h) “Investimento de Portfólio” significa o investimento 
realizado pela Companhia nos termos do seu objeto social; i) “Indivíduo Principal” significa cada um dentre os Srs. Arthur José de Abreu Pereira, 
Dario de Abreu Pereira Neto, Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, Narciso Manuel Afonso Marques da Silva e André Ferreira de Abreu Pereira; 
j) “Pessoa Restrita SDI” significa qualquer um dentre (i) SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda.; (ii) cada um dos Indivíduos Principais; (iii) 
qualquer Parente de um Indivíduo Principal; (iv) qualquer trust criado para o benefício de qualquer das Pessoas listadas nos itens “i” a “iii” acima; 
(v) qualquer Pessoa direta ou indiretamente Controlada ou co-Controlada por, ou sob o Controle comum de, qualquer das Pessoas listadas 
nos itens “i” a “iv” acima; ou (vi) qualquer Afiliada de qualquer destes; k) “Ações” significa qualquer ação de emissão da Companhia, quaisquer 
valores mobiliários conversíveis em ou permutáveis por ou exercíveis por ações de emissão da Companhia e qualquer direito de adquirir ou 
subscrever ações de emissão da Companhia; l) “Transferência” significa qualquer venda, permuta, transferência, cessão, outros tipos de dis-
posição, ou imposição de um ônus ou gravame, seja direta ou indiretamente; e m) “Tellus IV” significa a Tellus IV Participações S.A. Artigo 29 
- A Companhia divulgará a seus acionistas quaisquer Operações com Afiliadas ou transações com partes relacionadas, acordos de acionistas 
ou planos de opção de compra de ações (ou planos similares envolvendo valores mobiliários de emissão da Companhia). Adicionalmente, a 
Companhia aderirá a segmento diferenciado de listagem de bolsa de valores ou mercado de balcão organizado que assegure nível mais 
elevado de governança corporativa, se e quando venha a se tornar companhia aberta. Artigo 30 - Cada acionista, mediante subscrição ou 
aquisição de ações ou outros valores mobiliários emitidos pela Companhia, e cada Diretor da Companhia, mediante a assinatura do respec-
tivo termo de posse, declara e reconhece a existência e os termos do Acordo de Limited Partnership Aditado e Consolidado da CAMON I LP, 
CAMON II LP e CAMON III LP, todos celebrados em 06 de novembro de 2015 (conforme aditados, em conjunto nomeados o “Acordo LP”), 
que regula, dentre outras matérias, o exercício dos direitos de voto na Tellus IV e nas suas subsidiárias, incluindo a Companhia, e a aprovação 
de matérias relevantes da Tellus IV e de suas subsidiárias, incluindo a Companhia, bem como se absterá de praticar qualquer ato que poderia 
constituir violação de referido Acordo LP. O Acordo LP será considerado um acordo de acionistas para fins do artigo 118 da Lei das Socieda-
des por Ações. § Único. Sem prejuízo do disposto anteriormente, cada acionista, mediante qualquer subscrição ou aquisição de ações ou 
outros valores mobiliários de emissão da Companhia, e cada Diretor da Companhia, mediante a assinatura do respectivo termo de posse, 
neste ato se compromete a, na hipótese em que qualquer petição ou requerimento de qualquer acionista ou qualquer parte do Acordo LP 
seja endereçado à CCI solicitando a instauração de arbitragem, medidas urgentes, cautelares ou outras, nos termos do Acordo LP ou deste 
Estatuto, continuar praticando atos ordinários de gestão, que incluem, a título exemplificativo, o pagamento de salários e fornecedores, o 
pagamento de prestadores de serviços contratados anteriormente, o pagamento de tributos, na medida em que se tornem devidos, o recebi-
mento de contas a receber, pagamentos de aluguel etc. e consequentemente se abster de praticar quaisquer atos extraordinários tais como 
aditar o presente Estatuto, alienar ou gravar bens, celebrar contratos relevantes, incorrer em dívidas relevantes, ceder recebíveis, iniciar litígios 
etc. Tais restrições serão aplicáveis por um período de 90 dias, exceto se uma decisão proferida por um tribunal arbitral devidamente constitu-
ído alterar tal prazo. Artigo 31 - Questões não contempladas no presente Estatuto serão dirimidas pela Assembleia Geral nos termos da 
legislação aplicável. Jucesp nº 517.026/16-8 sob o NIRE 3530049856-9 em 01/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Especial

Colômbia: acordo de paz entre Farc e Colômbia - Na 
Colômbia, o presidente Juan Manuel Santos e o coman-
dante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia 

(Farc), Rodrigo Echeverri, o "Timochenko", assinaram no 
dia 24 de novembro, em Bogotá, um acordo de paz que pôs 
fi m ao confl ito armado mais longevo da América Latina. As 
negociações entre Bogotá e as Farc duraram mais de quatro 
anos e renderam a Manuel Santos o Prêmio Nobel da Paz de 
2016. O acordo fi nal foi fi rmado pouco menos de dois meses 
depois de um pacto anterior ter sido rejeitado em referendo 
popular.

Cuba: relação com EUA e morte de Fidel Castro - Em Cuba, 
dois grandes acontecimentos marcaram o país em 2016: o 
reatamento das relações diplomáticas com os Estados Unidos 
(EUA) e a morte de Fidel Castro. O ex-presidente e líder da 
revolução cubana morreu em Havana no dia 25 de novem-
bro, aos 90 anos de idade. O 
funeral do ex-líder durou dias 
e teve grande repercussão 
internacional. 

Já a reaproximação de Cuba 
com os Estados Unidos incluiu 
uma visita do presidente 
americano Barack Obama 
à ilha caribenha em março, 
encerrando, no âmbito das 
Américas, o último capítulo 
da guerra fria na política 
externa dos Estados Unidos. 
Em 27 de setembro, Obama 
nomeou o primeiro embaixa-
dor americano em Cuba após 
mais de 50 anos de relações 
diplomáticas rompidas.

Venezuela: crise político-econômica e suspensão do Mer-
cosul - Para a Venezuela, país imerso numa prolongada crise 
político-econômica, o ano de 2016 signifi cou contração do 
PIB de 9,7% e a persistência de um cenário de agravamento 
que tende a prosseguir em 2017. O governo de Nicolás Ma-
duro, que enfrenta forte resistência interna, suspendeu um 
referendo revogatório do seu mandato, levando a oposição às 
ruas. E, em 2016, pela primeira vez em 17 anos de chavismo, 
a oposição assumiu maioria no Congresso, o que levou a um 
enfrentamento entre os poderes, com um Executivo que não 
reconhece o Congresso e vice-versa.

Além disso, os quatro países fundadores do Mercosul sus-
penderam em dezembro a Venezuela do bloco, devido ao 
descumprimento por Caracas de suas obrigações de adesão 
ao grupo. Os refl exos da crise venezuelana já se fazem sentir 
nos países vizinhos, como Brasil e Colômbia, com levas de 
imigrantes atravessando as fronteiras em busca de melhores 
condições de vida.

Acordo de paz, 
morte de Fidel 
e suspensão 
marcam América 
Latina em 2016 Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia.
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Na América Latina, além de conturbado politicamente, 2016 não foi um ano dos melhores do ponto de vista 
econômico, com poucas exceções. Segundo relatório de dezembro da Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe (Cepal), “a região fi nalizará 2016 com uma contração média de 1,1%, e a América do Sul será 
a mais afetada, com uma queda de 2,4%. Dos dez países sul-americanos, quatro terminam o ano no vermelho: 

Venezuela, Brasil, Argentina  e Equador, por exemplo.

Bolívia: economia em alta, falta d'água e renovação política 
- Em 2016, os bolivianos rejeitaram a reforma constitucional 
promovida pelo presidente Evo Morales, de 56 anos, para se 
candidatar a um quarto mandato (2020-2025), abrindo campo 
para a renovação política. Este ano também a Bolívia viveu 
a sua pior seca desde a década de 1980. O governo declarou 
emergência nacional, por conta da falta de água em várias 
cidades, inclusive na capital, La Paz.

Na área econômica, as receitas de hidrocarbonetos tiveram 
um aumento exponencial e as vendas de gás possibilitaram 
ao país melhorar sua infraestrutura e serviços e fornecer gás 
doméstico gratuito a 3,5 milhões de bolivianos. A Bolívia e o 
Paraguai lideraram o crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) na América do Sul em 2016, com 4%.

Chile: baixa popularidade de Bachelet - No Chile, o governo da 
presidente Michelle Bachelet 
chega à metade do segundo 
mandato com  índices baixos 
de popularidade - apenas cer-
ca de 27% de aprovação. Além 
disso, as eleições municipais 
em outubro impuseram uma 
derrota aos partidos que fa-
zem parte do seu governo.

Como um dos países que 
têm na exportação de com-
modities grande parte de suas 
receitas, o Chile sofreu com 
a queda na cotação do cobre 
(35% do consumo mundial 
vêm de minas chilenas), 
obrigando o Estado a rever 

e realocar investimentos básicos. Mas, apesar das difi culda-
des, o país apresentou crescimento de 1,6% do PIB e mesmo 
opositores admitem que o Chile avançou muito em questões 
básicas como educação e direitos humanos.

Por fi m, em contraponto ao Mercosul, foi realizada em junho 
em Santiago a 11ª Cúpula da Aliança do Pacífi co, a iniciativa 
de integração regional idealizada pelo Chile, a Colômbia, o 
México e Peru.

Argentina: um ano de Macri e Cristina Kirchner proces-
sada - Na Argentina, 2016 começou sob o signo do governo 
do presidente Mauricio Macri, eleito com 51,42% dos votos, 
encerrando a era de oito anos de Cristina Kirchner. A ex-
presidente viveu em 2016 seu inferno astral, com embargo 
dos seus bens pela Justiça e respondendo a processo pela 
venda de dólares no mercado futuro, que teria causado um 
prejuízo de R$ 17 bilhões aos cofres públicos.

Macri iniciou seu mandato anunciando grandes mudanças 
na política econômica e em 2016 a Argentina fi nalmente saiu 

da moratória, decretada em 
2001. O novo governo teve 
que mudar a legislação para 
renegociar a dívida externa 
com os chamados "fundos 
abutres" (que especulam com 
títulos da dívida) e, com isso, 
o país conseguiu reabrir seu 
acesso ao mercado fi nanceiro 
global. Macri também acabou 
com os controles de câmbio, 
impostos por Cristina.

Apesar de ser a segunda 
economia do continente, a 
Argentina ainda enfrenta 
desafi os como uma dívida 
pública elevada, infl ação alta, 
desemprego, corrupção e 
más condições de infraestru-
tura e dos serviços de saúde 
e educação. Contudo, as 
ações de Macri demonstram 
disposição para fazer refor-
mas que poderão ajudar as 

exportações e a reintegração do país aos mercados globais. 
Um dos destaques do ano foi a visita a Buenos Aires do pre-
sidente dos EUA, Barack Obama, em março, junto com 400 
empresários.

Desde que Macri assumiu, as tensões sociais permanecem e os 
sindicatos relutam em ajudar um governo de centro-direita. Os 
protestos contra o feminicídio ocorridos em várias cidades foram 
outro fato merecedor de destaque na Argentina em 2016.

Peru e Paraguai: eleições, crescimento econômico e estabilidade 
- No Peru, 2016 foi marcado por eleições presidenciais disputa-
díssimas, em junho, das quais saiu vencedor o economista Pedro 
Pablo Kuczynski, com um resultado apertado e sem maioria no 
Congresso, controlado pelos aliados de sua rival, Keiko Fujimori, 
que era favorita nas pesquisas, mas saiu derrotada nas urnas. Na 
área econômica, o país fecha o ano com crescimento do PIB de 
3,9%. Mereceu destaque ainda a 24ª Reunião de Líderes da Área 
de Cooperação Econômica Ásia-Pacífi co (Apec), realizada em 
novembro em Lima e que amplia as possibilidades de comércio 
globalizado entre os países do bloco, especialmente com a China, 
segunda economia mundial.

Surpreendentemente, o Paraguai liderou o crescimento do 
PIB na América do Sul este ano, com 4% de aumento. Parte 
do sucesso se deve à estabilidade política representada pelo 
segundo mandato do presidente Horacio Cortes, 58 anos, do 
Partido Colorado, um dos homens mais ricos do país, dono 
de mais de 25 empresas e de um banco. Na área regional, o 
Paraguai se posicionou contra a permanência da Venezuela 
no bloco, alegando “descumprimento por parte de Caracas 
das obrigações do Protocolo de Adesão ao Mercosul”. Na 
parceria paraguaio-brasileira, destaca-se a hidrelétrica Itaipu 
Binacional, responsável por cerca de 17% de toda a energia 
consumida no Brasil e de 75% do Paraguai (ABr).
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Malvertising: a 
importância de avaliar 

riscos reais em 
dispositivos móveis

A recente mudança 

das plataformas de 

aplicativos corporativos 

de desktop para 

dispositivos móveis 

trouxe muitos benefícios 

interessantes para os 

usuários domésticos e 

corporativos

As organizações tam-
bém os reconheceram e 
aproveitaram para ofe-

recerem um local de trabalho 
mais fl exível e conveniente. 
Entretanto, pessoas e grupos 
com intenções menos honro-
sas também se aproveitaram 
destas mudanças.

Um novo relatório da ISA-
CA previu o aumento nas 
ocorrências de malvertising 
e outros malwares em dis-
positivos móveis em 2016 
já antevendo a ação destes 
criminosos cibernéticos. Por 
conta disso, é imprescindível 
que as organizações e usuá-
rios se prepararem para um 
mundo em que o ambiente dos 
dispositivos móveis seja cada 
dia mais hostil.

A natureza dissimulada 
de malwares escondidos em 
aplicativos legítimos difi culta, 
cada vez mais, as organizações 
avaliarem a dimensão dos 
riscos presentes em celulares 
e tablets. A Ernst & Young 
uniu-se ao Interactive Adver-
tising Bureau para levantar 
e compartilhar dados funda-
mentais como estes trazidos 
pelo relatório recentemente 
Forbes. Desenvolvido com um 
foco específi co na publicidade 
digital, o estudo apontou que 
o malvertising, a pirataria e o 
tráfego inválido uniram forças 
e compõem a maior parte 
das ameaças hoje existentes. 
Atualmente, as fraudes ci-
bernéticas no setor custam 
cerca de US$ 8,2 bilhões ao 
ano. O malvertising sozinho é 
responsável por US$ 1,1 bilhão 
em prejuízos globais.

A sofi sticação e constante 
atualização destes dispositi-
vos são outros motivos pelo 
quais esses anúncios mal-
intencionados são tão difíceis 
de quantifi car. Para o usuário, 
o que era uma simples imagem 
com um link para conteúdo, 
tornou-se um método sutil e 
passivo de infecção que não 
requer quase nenhuma intera-
ção com a vítima. Clicar num 
banner em seu celular pode 
tornar-se um passo em direção 
ao abismo digital. 

Para o usuário, a mesma 
tecnologia que permite anún-
cios animados e com exibição 
de conteúdo interativo agora 
possibilita que os criminosos 
cibernéticos executem seus 
códigos no dispositivo da víti-
ma com uma simples exibição. 
A boa notícia é que conforme os 
malvertisings tornam-se mais 

sofisticados, as estratégias 
para combatê-los evoluem no 
mesmo passo.

E quanto custa uma estraté-
gia de segurança para disposi-
tivos móveis que funcione?

Para combater a ameaça 
dos malvertisings e malwares, 
infelizmente, já não é mais 
sufi ciente seguir as dicas e 
estratégias de "navegação 
segura". De acordo com o site 
CIO, o malvertising afetou um 
número recorde de usuários 
no ano passado quando alguns 
dos destinos mais populares da 
web apresentaram anúncios 
mal-intencionados sem seu 
conhecimento. Isso é grave.

Portanto, nos dias de hoje, 
é necessária uma estratégia 
inteligente para combater 
uma ameaça inteligente. As 
plataformas de monitoramen-
to de segurança são muito 
importantes para aumentar a 
visibilidade dos riscos em dis-
positivos móveis ao unir todas 
as origens de ações suspeitas 
para análise automatizada, 
comportamental em um único 
foco de atenção.

As fontes ou origens das 
informações oferecem uma 
visão geral da integridade 
do ambiente de dispositivos 
móveis. O processo de conso-
lidação de dados de dispositi-
vos móveis, rede e exibições 
de segurança de pontos de 
extremidade também ajudam 
a simplifi car o gerenciamento 
da infraestrutura, reduzindo 
ameaças.

Como sempre, todo o cui-
dado é pouco. Os softwares 
ou códigos maliciosos que 
acompanham as publicidades 
fraudulentas estão desenhadas 
para realizar várias funções 
como roubar as credenciais 
de contas online de usuários, 
instalar trojans bancários e, 
até mesmo, induzir o usuário 
a confi ar num ransomware ou 
em um antivírus falso. 

Não instale plugins nem 
barras de ferramentas em seu 
browser. A opção mais segura 
é não acessar avisos suspei-
tos e clicar apenas em links 
confi áveis de compra. Alguns 
antivírus voltados para disposi-
tivos móveis podem detectar e 
acusar a maior parte das amea-
ças existentes. E lembre-se: na 
internet, aja como na vida real 
- sempre duvide daquilo que é 
oferecido gratuitamente.

No fi m das contas, malverti-
sing é apenas outra peça dos 
complexos quebra-cabeças da 
segurança cibernética. Quando 
você programa ferramentas fo-
cadas nos dados e frameworks 
para analisar as informações 
geradas, pode fi car um pouco 
mais tranquilo sabendo que 
conta também com uma pers-
pectiva de segurança abran-
gente de sua infraestrutura de 
dispositivos móveis.

(*) É diretor técnico de pré-vendas da 
RSA para América Latina e Caribe.

Marcos Nehme (*)

TI
  

News@
Líder em serviços de implementação de CRM   

@A Capgemini, uma das líderes globais em serviços de consultoria, 
tecnologia e terceirização, foi posicionada como líder global no 

Quadrante Mágico 2016 do Gartner, para serviços de implementação 
de CRM e experiência do consumidor (CX). O Gartner analisou 20 
provedores de serviços que atenderam ao critério de gerar um mínimo 
de US$ 200 milhões em receitas de serviços de CRM e CX em 2015, 
provendo negócios, consultoria e design de tecnologia juntamente 
com serviços de implementação para grandes empresas, além de 
atuar em mais de uma das principais regiões geográfi cas do mundo. 
Os prestadores de serviços foram avaliados de acordo com sua visão 
integrada e capacidade de execução (www.br.capgemini.com).

Faculdade Impacta abre inscrições para 
processo seletivo

@A Faculdade Impacta, referência em cursos de Graduação, Pós-
graduação e MBA nas áreas de TI, Gestão, Design e Mercado 

Digital, abre inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre 
de 2017 e oferece 900 vagas para os cursos Banco de Dados, Gestão da 
Tecnologia da informação, Redes de Computadores, Administração, 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Jogos Digitais, Produção 
Multimídia e Sistemas de Informação. As provas acontecerão nos 
dias 14/01, 04/02, 18/02 e a taxa de inscrição é de R$ 50 (http://www.
impacta.edu.br/landing-page/inscricao-vestibular/index.php).

Alexandre Nordin (*)

Quando uma empresa decide implantar um Sistema de Ge-
renciamento Empresarial, os conhecidos ERPS, ela passa 
a buscar opções de plataformas que melhor atendam suas 

necessidades. Isso quer dizer que, além de gerenciar, a solução 
deve prover informações de apoio às operações. Diante disso, 
integrar a melhor tecnologia do mercado, não basta. É preciso 
pensar em uma solução parametrizada.

 
A parametrização das plataformas ERPs permite integrar 

departamentos e processos, a fi m de facilitar a troca de dados e 
disponibilizar informações.

 
Ao falarmos em parametrização, outro termo que vem à mente 

é a customização. Porém, é bom deixar claro que essas ações são 
bem diferentes. Enquanto a customização remodela o código-fonte 
das soluções, a parametrização atua em cima das confi gurações 
pré-defi nidas no sistema pela fabricante. O objetivo é que os fl uxos 
dos processos sejam atendidos com agilidade, reduzindo custos 
operacionais e melhorando os indicadores de performance. 

 
A parametrização oferece suporte para que uma companhia 

tire o máximo potencial de um sistema ERP. Mas antes, é preciso 
fazer um planejamento com defi nições de todas as questões que 
envolvem o projeto, e as respostas devem apresentar que tipo 
de recurso atenderia os processos da empresa.

 
Dentro desse planejamento, uma questão importante é pesquisar 

e analisar todas as opções a sua disposição. E, principalmente, 
considerar se a plataforma a ser adotada possui a fl exibilidade 
para ser ajustada de acordo com as regras do seu negócio. Então, 
observe atentamente as condições reais da solução e entenda 
como a aplicação da parametrização se encaixará à proposta da 
sua companhia. Perceba que uma solução rígida pode signifi car 
a incapacidade de confi gurar os recursos em questões-chave 
para seu negócio.

Parametrização: como tirar o 
melhor da plataforma ERP?

Investir em confi gurações alinhadas às necessidades da empresa é tão importante quanto identifi car a 
melhor plataforma de Gerenciamento Empresarial

 
Mas lembre-se que essa visão só fi ca clara quando há uma análise 

detalhada sobre o ambiente – da infraestrutura às tecnologias 
integradas –, destacando também o número de departamentos 
e pessoas a serem atendidas pela solução, assim como todos os 
pontos que possam afetar o funcionamento do sistema.

 
Um erro comum na hora de planejar a integração de um sistema 

de gerenciamento é o de não mapear os processos e não defi nir 
exatamente o que deve ser implementado. E criar uma instalação 
com práticas erradas pode refl etir em processos inefi cientes e, 
consequentemente, em prejuízos. 

 
Como uma consultoria pode ajudar sua empresa

Quando a empresa tem consciência sobre como deseja que seus 
processos fl uam, mas não sabe como extrair todo o potencial de 
uma solução ERP, uma consultoria ajuda a defi nir parâmetros. 
Esse trabalho oferece metodologia adequada a implantação, com 
técnicas de gerenciamento de projetos aplicadas em etapas bem 
defi nidas e transparentes.

 
Com experiência e conhecimento técnico voltados aos negócios, 

a possibilidade de se planejar a implantação de um sistema mais 
ajustado é maior e mais assertiva, evitando armadilhas comuns, 
como a má defi nição do projeto, baixa resolução de confl itos e 
fatores de atraso. 

 
Enfi m, investir em um Sistema de Gerenciamento Empresarial 

pode representar um passo largo para a organização e o cresci-
mento de uma companhia. Mas, é preciso certifi car-se de que esse 
sistema esteja alinhado aos objetivos de negócios da companhia 
para que o retorno de investimento fi que dentro do estimado.

 
(*) É sócio-diretor da 4C Brasil - consultoria e integração de sistemas para 

gerenciamento de processos, especializada em Oracle.

Será que você comprou o 
que você precisava mesmo? 
Está pronto para o Natal?

A Black Friday passou e já 
estamos pensando nas lem-
brancinhas de Natal. Alguns 
aproveitaram para comprar os 
seus presentes nesta que virou 
mais uma data de vendas no 
país, principalmente na inter-
net. Segundo o Ebit, neste ano 
o varejo online vendeu R$ 1,9 
bilhões, com um aumento de 
17% em relação ao ano passado. Mas o mesmo órgão esperava 
a cifra de R$ 2,1 bilhões para este ano.

É interessante que os sites eletrônicos de vendas e, principal-
mente, a sua parte de logística e processos estão começando 
a fi car preparados para este dia de boom de atividades. Quem 
mostra este dado é o site Reclame Aqui, que apontou 2.912 
reclamações nas 24 horas do dia da Black Friday, sendo 33% a 
menos do que no ano passado.

Não só o bombardeio de publicidade na TV, jornais, rádios e 
internet, mas a invasão de anúncios nos nossos e-mails e mídias 
sociais. Tudo isso fez com que muitos resolvessem comprar o que 
talvez não estivessem precisando ou ainda “só para aproveitar 
o que estava barato”.

Mas também não era apenas a Black Friday, era a semana 
Black Friday, o fi m de semana Black Friday, o mês Black Friday. 
Engraçado que em minha aula de inglês, Friday era sexta-feira, 
mas deixa pra lá.

Sim, estamos precisando mexer na economia, mover o consumo 
para voltarmos a crescer e sair desta recessão que muitos da 
geração Millenium nunca tinham passado. Precisamos fabricar 
mais, produzir mais, vender mais e fazer a roda econômica girar. 
Mas sempre com muita consciência!

O momento é crítico e muito, amigos e amigas estão desem-
pregados buscando vagas há mais de um ano. Mas o motor do 
consumo vai salvá-los?

Não sei se só isso é sufi ciente. O Natal está chegando e preci-
samos ter ainda mais consciência nas nossas compras e débitos 
nos cartões de crédito. Precisamos entender o momento econô-
mico do Brasil e do mundo, além destas turbulências políticas 

pelas quais estamos passando. 
Para isso, o Instituto Akatu 
nos ensina a questionar antes 
de digitar o número do seu 
cartão:

1.1. Por que comprar?  

Você realmente precisa ou 
está sendo estimulado por 
propagandas e impulso do mo-
mento? É importante comprar 
agora ou pode esperar o mês 
que vem?

2.2. O que comprar? 
Neste momento precisa analisar as opções e escolher algo que 
as características realmente atendam à sua necessidade, pois 
atributos demais no produto podem ser desperdícios.

3.3. Como comprar? À vista, a prazo, no cartão? Vou con-
seguir pagar as prestações? Não se somarão às já existentes? 
Será que o meu momento fi nanceiro permite?

4.4. De quem comprar? Este produtor ou empresa é con-
fi ável? Esta loja é indicada? Já ouviu falar de algum problema 
com a empresa sobre mão de obra escrava ou trabalho infantil? 
Pesquisou o preço?

5.5. Como usar? Usar com delicadeza para não quebrar e ter 
que comprar outro. Usar até o fi m, não em função da moda ou da 
novidade. Lembre-se da energia e dos recursos naturais e pessoais 
que foram utilizados para o seu produto estar com você.

6.6. Como descartar? Depois de usar o que fará com o 
produto? Ele não desaparecerá como mágica. Você poderá 
doar? Reciclar? Transformar? Tem que pensar nisso antes de 
comprar!

 Pois é, perguntas que parecem fáceis, mas que no nosso 
dia a dia não nos fazemos. O consumo consciente tem a ver 
com você atender as suas necessidades sem com isso afetar 
a sua condição monetária (entenda-se endividamento), a sua 
condição produtiva (leia-se trabalho, será que você continuará 
empregado ou recebendo?) e os impactos diretos no planeta e 
nas pessoas. Vamos nos desenvolvendo sempre!

(Fonte: Marcus Nakagawa é sócio-diretor da iSetor, professor da graduação e 
MBA da ESPM, idealizador e diretor da Associação Brasileira dos Profi ssionais 
de Sustentabilidade e palestrante sobre sustentabilidade, empreendedorismo e 

estilo de vida. Mais informações em www.marcusnakagawa.com).

Black Friday x Consumo Consciente

Serviço de telefonia móvel 
para viajantes chega ao Brasil
Visando melhorar a comuni-

cação de viajantes pelo mundo, 
a startup americana Hello está 
presente no país com o serviço 
de travel SIM, mais conhecido 
como chip de viagem. Além da 
conexão telefônica e de internet 
em diversas partes do planeta, é 
possível acumular milhas que po-
dem ser trocadas por passagens 
aéreas, hospedagem em hotéis, 
tours e serviços da companhia. A 
validade dos pontos é por tempo 
ilimitado. A partir da aquisição do 
kit hello, o consumidor recebe 
1GB de dados, 100 minutos para 
ligações no Brasil e 50 minutos 
para ligações no exterior.  Tam-
bém é possível utilizar rede sem 
fi o em lugares públicos através de 
hotsposts. Seja na Itália ou Nova 
Zelândia, o acesso à internet é 
sem custos adicionais. 

 “O nosso negócio busca suprir 
a necessidade do cliente em se 
comunicar pelo mundo. Estamos 
focados em viajantes brasileiros, 

mantendo a qualidade de sua 
conversa. A sensação é que a 
pessoa, mesmo longe, está pró-
xima", afi rma William Ricaldes, 
manager it da Hello.

O plano custa 189 reais, e 
funciona em duas modalidades: 
durante o período de 30 dias, com 
possibilidade de renovação do 
pacote ou, se preferir, um acor-
do mensal em casos de viagens 
prolongadas. Você também pode 
mudar a utilização de funções 
adquiridas inicialmente, ou seja, 
é possível trocar minutos de voz 
por dados móveis e vice-versa. 

A bonifi cação de milhas é reali-
zada a partir do momento em que 
se adquire o um plano da Hello, e 
toda vez que o consumidor fi zer 
chek-in em um novo local. O 
usuário recebe SMS informando 
sua recompensa. Ficou curioso 
para conhecer essa novidade? 
Acesse o site http://falehello.
com/  e programe sua próxima 
viagem com a Hello.
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3/dot — lob — oar — pin. 4/ocre — star. 5/adido — diogo. 8/obelisco.

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

Esta terça, o vigésimo segundo dia da lunação é ideal para sair do ambiente, viajar e fazer descobertas. Lua em aspecto 
tenso com Saturno pode nos deixar pessimistas e podemos nos sentir cobrados. O dia será positivo para o trabalho, mas 
poderemos nos sentir cansados. No fi nal da noite a Lua entra na fase Minguante que marca o fi m do ciclo de Sagitário. O 
estado de espírito que predomina com a Lua em Virgem, é mais para a timidez e introversão. Isto difi culta os encontros 
sociais e as festividades. Aumenta a tendência de dar maior atenção a tudo tendo maior cuidado com todos e nenhum 
detalhe escapará.
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Controle seus impulsos e use o seu 
lado criativo e inventivo neste seu 
dia favorável da semana. Com a Lua 
em Virgem o estado de espírito que 
predomina é mais para a timidez e 
introversão. Aos poucos conseguirá 
o que aquilo que deseja o ano que 
vem. 95/495 – Branco.

A Lua plena em Virgem difi culta os 
encontros sociais e as festividades. 
Seja prático e direto para que tudo 
fl ua muito bem nesta véspera de 
Natal. Tenha atenção com o que 
diz respeito ao seu relacionamento 
afetivo. O seu afeto quente e envol-
vente torna as pessoas mais felizes. 
09/309 – Azul. 

A Lua em Virgem dá senso detalhista 
e prático. Bom gosto pelas artes, pela 
música, pela poesia e pelo teatro se 
faz intenso e requintado. Acredite 
sem ajuda você pode muito pouco 
nesta terça, precisa dos outros para 
alcançar o que deseja nestes dias de 
festas. 51/751 – Amarelo.

Evite prometer mais do que possa 
cumprir neste fi nal de ano, pois isso 
trará difi culdade na relação com 
as pessoas. E isso tende a assumir 
proporções exageradas. A situação 
poderá piorar na parte da tarde e o 
pessimismo será maior no começo 
da noite. 77/477 – Branco.

O ano que se aproxima trará novi-
dades na vida social e afetiva e o 
tornará mais feliz. Saia da rotina 
nestes dias faça viagens curtas que 
serão felizes e proveitosas. A Lua em 
Virgem a produtividade fi cará em 
alta. Deve aproveitar para cumprir 
com todas as obrigações acertadas. 
64/664 – Amarelo. 

Procure dar mais afeto para a família 
e a pessoa amada e terá momentos 
felizes. A atenção dada às pessoas 
lhe será retribuída em seguida. 
Com a Lua em seu signo as pessoas 
tendem a estar mais prestativas e 
solícitas nestes dias que antecedem 
o Natal. 66/566– Verde.

Precisa aproveitar este seu dia 
favorável para buscar um contato 
mais próximo com as pessoas que 
conheceu recentemente, abrir-se 
para novidade e novos pensamentos. 
Abra o coração, diga o que sente pela 
pessoa amada ou por pessoa amiga 
que o atraia. 87/987 – Verde. 

Com a Lua em Virgem tente buscar 
entendimento e reconciliações 
nesta semana. Suba um degrau 
de cada vez, mas comece a agir 
de uma vez para alcançar o que 
deseja. Até as ajudas e os conselhos 
racionais serão melhores recebidos 
por todos no fi nal desta terça-feira. 
67/667 – Azul. 

Será mais feliz quando fi zer aniversá-
rio e começar sua melhor fase do ano, 
o novo ano astral. Evite fugir dos seus 
problemas, enfrente-os. As soluções 
começam a chegar, por isso acredite, 
trace metas e tenha novos ideais 
que serão alcançados nos próximos 
meses. 44/344 – Cinza.

Irá melhorar a convivência e se apro-
ximar ainda mais de seu ambiente. 
Veja se os objetivos profi ssionais 
estão sendo cumpridos. Se não, 
prepare a estratégia e persiga-os até 
alcançar o que deseja no novo ano. 
Prepare tudo para ser feito depois do 
aniversário.  64/664 – Verde.

O céu com o Sol chegando em 
Capricórnio e a Lua em seu signo 
oposto Virgem dá muita perseve-
rança para cumprir as obrigações. 
Esta é a hora de refl etir, analisar e 
encontrar saída para problemas. 
Controle os sentimentos negativos, 
como a melancolia e a tristeza. 
89/689 – Azul. 

Está mais sensível e carente de 
romantismo e precisa mostrar isso 
à pessoa intima neste fi nal de ano. 
Com a Lua em Virgem os relaciona-
mentos devem ser francos e realistas. 
Aposte no que traga segurança e 
conforto, evite fi car só no fi nal da 
terça. 55/755 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 20 de Dezembro de 2016. Dia de Santa Inês, Santa Júlia de La 
Rena, São Teófi lo, São Macário, São Zeferino, São Tolomeu, São Domingos 
de Silos, e Dia do Anjo Nemamiah, cuja virtude é a saúde. Dia da Bondade 

e Dia do Mecânico. Hoje faz aniversário o ator, diretor, roteirista e autor 
de telenovelas Silvio de Abreu que faz 74 anos, cantora, atriz, jornalista e 
apresentadora Gigliola Cinquetti que nasceu em 1947, a cantora Anita Baker 
que nasceu em 1957 e o cantor Pedro Abrunhosa que chega aos 56 anos.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste grau é criativo e versátil, mas com difi culdade 
para defi nir seus objetivos. A sua ambição e determinação o ajudam a 
descobrir sua identidade. Possuidor de jovialidade é muito positivo e 
espirituoso, tem aversão à rotina, seu espírito é inquieto. Gosta muito 
de viagens, aventuras e novidades. Precisa sempre do novo, o inédito 
e excitante. As coisas rotineiras sempre fi cam em segundo plano. 
Alcança destaque pela bravura e competência, suportando o cansaço 
com coragem. No lado negativo é indefeso, fraco e traidor.

Simpatias que funcionam
Manter o amor: Ingredientes: um vidro de boca larga, 
pétalas de rosas de todas as cores, uma mecha dos seus 
cabelos, raspas das suas unhas e um objeto de uso pes-
soal do seu amor (pode ser uma meia, uma roupa fora 
de uso, etc.). Execução: coloque tudo dentro do vidro, 
acrescente algumas gotas do seu perfume predileto e 
feche-o fi rmemente. Acenda uma vela vermelha e lacre 
a tampa do vidro com gotas da cera da vela derretida. 
Enterre esse vidro ao pé de uma árvore frondosa du-
rante 21 dias. Retire e guarde o vidro num local onde 
não possa ser visto ou tocado por ninguém.

Dicionário dos sonhos
ÁRVORE – Se for árvore frutífera indica abundância, 
fartura. Com fl ores perfumadas indica um amigo leal 
e bondoso. Mas uma árvore seca sem folhas e frutos 
corresponde à avareza e a ignorância, perdas e po-
breza. Árvore com fl ores avisam a chegada do amor. 
Números de sorte: 18, 36, 79, 86 e 92.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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O humorista Daniel Araújo.

Independente da religião ou crença, todos acabam desfrutando 
dessa data que muitos amam e outros odeiam. Daniel Araujo, 
mais conhecido na internet como Paxtorzão, com mais de 30 
milhões de visualizações na internet, conta de forma muito bem 
humorada e divertida como que é o Natal numa família cristã, 
todos os confl itos e adaptações que farão você rir e se identifi car. 
em Natal de Crente.

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadeiro Luis Antônio, 931, Bela Vista, tel. 3105-3129. 
Terças às 20h30. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 20/12.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

A orquestra, formada por 
jovens e experientes ins-
trumentistas de diversas 

idades, sob a direção do maestro 
João Carlos Martins, representa 
ação relevante no apoio à músi-
ca erudita e ao desenvolvimento 
de seus integrantes. Assim, ao 
mesmo tempo em que contribui 
para a formação de talentos e 
abre múltiplas oportunidades 
profi ssionais, leva a cultura da 
música erudita a milhares de 
brasileiros, apresentando-se no 
interior do Estado, em perife-
rias das grandes cidades e em 
renomados teatros, difundindo 
e valorizando a música clássica 
de alta qualidade técnica e 
artística.

Serviço: Centro Cultural Fiesp (Ruth 
Cardoso) (SESI), Av. Paulista, 1313, Cer-
queira César, tel. 3146-7405. Quarta (21) 
às 20h. Entrada franca.

Jazz
Em um ambiente requintado e 

descontraído, a festa começa com 
o DJ Crizz, que agita a pista de 
dança. Depois, quem sobe ao palco 
é o cantor e saxofonista americano 
Gary Brown com sua banda. Com seu 
show New Orleans. Alegre, dançante 
e extremamente energético, Gary 
arrebata todas as plateias, de eventos 
pequenos a grandes festivais.

Serviço: Bourbon Street Music Club, R. 
dos Chanés, 127, Moema, tel.  5095-6100. 
Sábado (31) às 2h30. Ingressos: R$ 270 a 
R$ 600.

Metal
Paulo Meyer é um dos 

pioneiros do blues no Bra-
sil e acompanhado de sua 
banda Thunderheads para o 
lançamento de seu segundo 
CD intitulado KOMBI 72, so-
mente com músicas inéditas 
e fortes influências musicais 
de blues e o rock dos anos 
60 e 70.

Seriço: Bourbon Street Music Club, R. dos 
Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100. Quarta 
(28) às 21h30. Ingresso: R$ 60.

Música Sertaneja
O encontro de Henrique e Diego aconteceu também em 

1998, quando Henrique foi convidado por alguns amigos para 
participar da banda de pagode “Jeito de Ser”, a princípio, 
tocando violão e como back vocal, assumindo, pouco tempo 
depois, o posto de vocalista. Precisando de mais um integran-
te, a banda saiu à procura de um novo músico e foi aí que o 
Diego surgiu. Em 2005, os dois saíram ofi cialmente da banda 
para criarem a dupla sertaneja Henrique e Diego.

Serviço: Bulls Club, Av. Salim Farah Maluf, 1500, Tatuapé, tel.  2601-4488. Sexta 
(23) às 23h. Ingressos: De R$ 40 e R$ 100.

Benedito é um quilombola que vem do 
interior para a cidade grande em busca de 
trabalho e dinheiro para que sua família tenha 
uma bela festa de natal na peça “O Papai Noel 
Arrependido”. Ele consegue um emprego 
numa grande loja de presentes e sua função 
é atrair os transeuntes para consumo na loja. 
O patrão lhe oferece um bom salário e mais 
comissão sobre as vendas. Na frente da loja 
passam pessoas e grupos do Brasil inteiro que 
vão visitar o recém-nascido. Benedito conse-
gue desviar a atenção de muitos, mas no fi nal 
se arrepende ao descobrir que foi enganado 
pelo patrão e que fez muita coisa errada.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clelia, 93, Perdizes, tel. 3871-
7700. Quarta (21) às 15h. Entrada franca.

Ayrton Vignola

Concertos

Bachiana Filarmônica Sesi

Stand-up Comedy
Marcos Paulo Correa
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“O Papai Noel Arrependido”

MÁS ROGATIVAS: Pedis e não recebeis, porque pedis 
mal, para o gastardes em vossos deleites.” (Thiago, 4:3). 
Em todas as instituições de vida útil e séria, sobre o mun-
do, o fornecimento de recursos envolve delegação justa de 
responsabilidade. A administração concede possibilidades 
com o direito natural de exigir a relação das despesas havi-
das, analisando sua natureza e fi nalidade, em favor do bem 
geral. Se entre os homens falíveis palpitam semelhantes 
preocupações, que não dizer do sistema perfeito de justiça 
na Vida Superior? Quantas criaturas se entregam, por aí, 
ao ato de rogar irrefl etidamente! Imploram-se facilidades 
econômicas, posições de evidência, expressões de poder 
e autoridade. Aqui, suplica-se a cessação das lutas puri-
fi cadoras, acolá solicita-se providências descabidas, que 
deslocariam, por completo, o equilíbrio do bem comum. 
Segundo a observação de Thiago, muitos pedem e não 
recebem, porque pedem mal, apenas com o fi to de utilizar 
as concessões para fi ns egoísticos da personalidade. Tais 
pedintes, por vezes, abandonam as orações, acusam o Céu, 
desdenham, puerilmente, o próprio Deus, em razão de não 
se lhes atender ao propósito criminoso. No entanto, os que 
acreditam ser olvido Celestial representa misericórdia do 
Altíssimo. Mandando que semelhantes súplicas sejam anu-
ladas, os Mensageiros Divinos praticam a caridade na sua 
justa signifi cação. Impedem que os pedintes vagabundos 
sejam criminosos, auxiliando-nos a preservar a paz de seu 
próprio futuro. (De “Trilha de Luz”, de Francisco Cândido 
Xavier, pelo Espírito Emmanuel).



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br

TEL: 3106-4171

 A arte da venda 

se renova com as 

expectativas, táticas 

e necessidades do dia 

a dia, transformando 

profi ssionais de 

vendas em verdadeiros 

psicólogos, políticos e até 

comediantes

É interessante pensar que 
uma das profi ssões mais 
antigas do mundo, par-

tindo do pressuposto que uma 
venda pode ser caracterizada 
como uma troca de um produto 
ou serviço por um determinado 
valor, passa por constantes 
mudanças e adaptações ao 
decorrer dos anos para manter-
se viva e bem diferente da sua 
essência, saindo do conceito 
puro de troca, para atender 
as necessidades e anseios dos 
compradores.

Vários nomes nos dias de 
hoje são utilizados, como 
vendedor, assessor comer-
cial, gestor comercial, gestor 
de área, vendedor técnico, 
vendedor milênio e outros. 
São verdadeiros malabaristas 
do capitalismo recessivo, cujo 
único objetivo é atingir a sua 
meta. Segundo estudiosos po-
demos resumir os seus estilos 
existentes em cinco tipos de 
vendedores.
 • O amigão é caloroso, sedu-

tor e está sempre tentando 
se conectar emocional-
mente com cada cliente. 
Muitos do que têm esse 
perfi l não são realmente 
vendedores, são tiradores 
de pedido. Só vendem se o 
cliente quiser mesmo com-
prar, já que, no geral, têm 
medo de ouvir não. Isso 
signifi ca que raramente 
oferecem alguma coisa ao 
cliente e só esperam que 
ele peça. Fugir do não é 
bem diferente de correr 
atrás do sim.

 • O lógico tem uma aborda-
gem totalmente racional, 
praticamente sem emoção. 
Tende a se tornar um espe-
cialista no que vende e só 
vende aquilo que conhece 
profundamente, para pes-
soas cuja necessidade é 
capaz de compreender a 
fundo. Se for lidar somente 
com compradores racio-
nais, terá grande chance 

de sucesso.
 • O consultor é uma mistura 

dos dois perfi s anteriores. 
Conhece profundamente 
o que vende e, com per-
guntas formuladas corre-
tamente, consegue com-
preender as necessidades 
do cliente, estabelecer 
uma relação de confi ança 
e propor a melhor solução. 
De forma geral, não tem 
medo de ouvir não. Sabe 
que para cada sim vai ter 
que ouvir três, cinco ou 
10 negativas e que isso faz 
parte da vida.

 • O manipulador faz quase 
um bullying com o cliente. 
Mente, faz pressão, pra-
ticando o que chamo de 
“empurroterapia”. Infunde 
no comprador medo de 
fazer papel de bobo e de 
se dar mal. Eu não quero 
gente assim na minha 
equipe, mas há gestores 
que gostam dos resultados 
de curto prazo que um pro-
fi ssional assim consegue 
gerar.

 • Outro tipo da era atual 
é o vendedor coach, que 
transcende todos os outros 
tipos de vendedores. Ele é 
aquele que reconhece que 
o verdadeiro sucesso nas 
vendas está em entender 
o seu cliente, conhecer 
bem o produto/serviço 
com o qual vai trabalhar e 
principalmente trabalhar 
para atender às reais ne-
cessidades do cliente.

O vendedor coach utiliza 
a lógica e o padrão amigão, 
aliando racionalidade, técnica, 
comportamento, emoção e 
fl uidez no acompanhamento 
do seu cliente. O que faz é 
um trabalho de guia da ex-
periência do cliente com seu 
produto/serviço, mas sempre 
respeitando os valores e ne-
cessidades dele.

Acredito que o verdadeiro 
profi ssional de vendas é aque-
le que consegue atender às 
necessidades de cada cliente, 
com rentabilidade, gerencian-
do a sua carteira e procurando 
uma relação ganha-ganha, 
quando tanto o comprador 
quanto o vendedor saem sa-
tisfeitos com a negociação e 
com sorriso no rosto.

(*) - É professor dos cursos de MBA, 
Pós-Graduação e do Programa 

CADEMP da IBE-FGV.

Aprenda a reconhecer
5 tipos de vendedores

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

Empresas & Negócios

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:

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

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MASSANORI MORIZONO, estado civil divorciado, profi ssão farmacêutico, 
nascido em Bilac - SP, no dia (04/06/1942), residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Matsuiti Morizono e de Kiku Morizono. A convivente: ELAINE DOS SANTOS 
LEAL, estado civil divorciada, profi ssão comerciante, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
(02/06/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Pereira Leal e 
de Clomilde Jesus dos Santos Leal. Obs.: Faço saber que pretendem se casar nos termos 
do artigo 8º da Lei 9278 de 10 de maio de 1996, em Conversão de União Estável.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão programador, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia 19/10/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Arnaldo da Silva e de Maria Auxiliadora de Oliveira da 
Silva. A pretendente: CAROLINE ARANTES FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
farmaceutica, nascida em Santa Isabel - SP, no dia 17/04/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Barreto Ferreira e de Benvinda Martins 
de Arantes Ferreira.

O pretendente: JOSÉ RUBENS DE ABREU SAMPAIO, estado civil solteiro, profi ssão 
taxista, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 02/07/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Sampaio e de Sebastiana 
Aparecida Correia de Abreu. A pretendente: LUIZA SEMCOVICI, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 07/09/1976, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Semcovici Filho 
e de Solange Canaval Semcovici.

O pretendente: LUCIANO VARJÃO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
rastreamento, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 19/05/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Moreira Lima e de 
Raquel Varjão Lima. A pretendente: DANIELLA GERARDO, estado civil solteira, profi s-
são operadora de rastreamento, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia 17/03/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Gerardo e de 
Giuseppa Consalvo Gerardo.

O pretendente: CESAR EIITI KOBAYASHI SGUILLARO, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 18/11/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valter Luiz Sguillaro e de Tomoko Kobayashi. 
A pretendente: NATHANY DE SANTA BARBARA FERNANDES, estado civil solteira, 
profi ssão jornalista, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 09/04/1992, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo José Fernandes e de 
Maria Conceição Oliveira de Santa Barbara Fernandes.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Intimação  Prazo 1 (UM) MÊS - Cumprimento de sentença   (0104041-47.2007.8.26.0010) O(a)  
O Dr. Carlos Antonio da Costa, Juiz de Direito da 1ª VC do Foro Regional do Ipiranga - São Paulo, 
na forma da lei, etc. Faz Saber a SALATIELE RODRIGUES DE BRITO, que lhe foi proposta uma 
ação de Cumprimento de Sentença por parte de SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, 
alegando em síntese: foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do 
valor de R$ 7.578,82, 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 % (art.513,§2º,IV,do 
NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 05/09/2016.                                                                     20 e 21/12

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - 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: MICHEL DA ROCHA, profi ssão: economista, estado civil: solteiro, naturali-
dade: nesta Capital - SP, nascido aos: 15/12/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Isnard da Rocha e de Denise Aparecida Oliveira da Rocha. A pretendente: ISIS 
OLIVEIRA GALVANI, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em São João 
da Boa Vista - SP, nascido aos: 22/07/1981, residente e domiciliada em São João da Boa 
Vista - SP, fi lha de Roberto Galvani e de Gyzelda Nogueira Machado de Oliveira Galvani.

O pretendente: EDUARDO NORIO GOYA, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Guarulhos - SP, nascidos aos: 20/01/1989, residente e domiciliado em 
Guarulhos - SP, fi lho de Massahico Goya e de Yoko Iida Goya. A pretendente: LETÍCIA 
YURIE IIZUKA, profi ssão: fonoaudióloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Consolação - SP, nascido aos: 21/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Antonio Kikuo Iizuka e de Jaci Yoko Yoshinaga Iizuka.

O pretendente: EMERSON LEIVA FERNANDES CAVALCANTE, profi ssão: motoboy, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Alexandria - RN, Alexandria - RN, nascido aos: 
01/10/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edmilson Isidro 
Cavalcante e de Maria José Fernandes Cavalcante. A pretendente: ARIANE DA SILVA 
OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova 
Cachoeirinha - SP, nascido aos: 20/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - 
SP, fi lha de Mario Augusto de Oliveira e de Silvana Maria da Silva.

O pretendente: LUCAS DUARTE DE CAMARGO, profi ssão: copeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 29/04/1995, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcelo Silveira de Camargo e de Katia Regina Duarte. A preten-
dente: FERNANDA COELHO XAVIER, profi ssão: professora pedagoga, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 12/08/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Wagner Felix Xavier e de Joselina Coelho Xavier.

O pretendente: RICARDO THOMAZ DAS NEVES SANT'ANNA, profi ssão: administrador 
de sistemas, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP, nascido 
aos: 01/02/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Paulo de 
Sant'Anna e de Marcia Regina das Neves Sant'Anna. A pretendente: LUIZENE ROSA 
MENDES SANT'ANNA, profi ssão: secretária, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Salinas - MG, nascido aos: 15/12/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Aurindo Ferreira Mendes e de Arquimima Rosa de Souza Mendes

O pretendente: RICARDO SOUSA LIMA, profi ssão: médico, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, nascido aos: 15/06/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Jaime Sousa Lima e de Dulce Apare-
cida da Silveira Lima. A pretendente: JULIANA TRAD KOCH, profi ssão: coordenadora 
de recursos human, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, 
nascido aos: 30/03/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz 
Carlos Koch e de Rosangela Aparecida Trad Koch.

O pretendente: RICARDO FONSECA NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Feira de Santana - BA, nascido aos: 08/04/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Renato Moreira do Nascimento 
e de Genice Fonseca Nascimento. A pretendente: MARILIA EMANUELE BRITO BARROS, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Salvador - BA, 
nascido aos: 22/02/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Wbirajara 
Cavalcante Barros e de Sônia Maria Brito Barros.

O pretendente: RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE LIRA, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Altos - PI, nascido aos: 26/11/1967, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Bento Furtado de Lira e de Maria das Dores Ribeiro Lira. 
A pretendente: MARINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA, profi ssão: comerciante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Laranjeiras do Sul - PR, nascido aos: 30/07/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adilson Mendes de Oliveira e de 
Dirce de Oliveira.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico eletrônico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 07/02/1964, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio de Oliveira e de Nair 
de Oliveira. A pretendente: DENISE DA CRUZ, profi ssão: modelista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 21/03/1966, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Mariano da Cruz e de 
Maria Teresa Leça da Cruz.

O pretendente: RENATO NAVARRO MATIAS, profissão: analista financeiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 30/03/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Reinaldo Lourenço Matias 
e de Rosangela Aparecida Barrios Navarros Matias. A pretendente: THAÍS ROSE 
ALVES PEREIRA, profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Guarulhos - SP, nascido aos: 06/07/1986, residente e domiciliada em Guarulhos 
- SP, filha de Jorge Manuel de Freitas Alves Pereira e de Conceição Aparecida 
Trombetta Pereira.

O pretendente: JOÃO VITOR DA SILVA SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 11/08/1998, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdir Tadeu dos Santos e de Nelli Alvina 
da Silva. A pretendente: ANA CAROLINA DO VALLE BANDEIRA, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 
14/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Joel do Valle Bandeira 
e de Anamaria Mazzeto.

O pretendente: ROBERTO RODRIGUES CIOFFI, profi ssão: comprador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 07/08/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Noé Erminio Cioffi  e de Domingas 
Rodrigues Cioffi . A pretendente: ADRIANA DE OLIVEIRA PESSÔA, profi ssão: analista 
de franquias, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 
26/12/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel de Oliveira 
Pessôa e de Ana Lucia Ravasi Pessôa.

O pretendente: NELSON MENDES CANTARINO, profi ssão: historiador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em iterói - RJ, nascido aos: 24/08/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Sampaio Cantarino e de Sara Mendes Cantarino. 
A pretendente: FLAVIA GHAZARIAN BARANA, profi ssão: farmacêutica, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 30/03/1981, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Rubens Paulo Barana e de Asnif Ghazarian 
Barana.

O pretendente: MURILO FREDEGOTTO FUSCO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 12/04/1988, residente e domici-
liado nesta Capital - SP, fi lho de Haroldo Mieli Fusco e de Patricia Fredegotto Fusco. A 
pretendente: STÉPHANIE SCHNEEBERGER ARINO, profi ssão: assistente de estilo, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, nascido aos: 
06/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Arino e de 
Denise Schneeberger Arino.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo do 
Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 1108696-85.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo 
Barbosa Sacramone, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Indústria de Serralheria Bejota Ltda, 
R. Zanzibar, 1150, Casa Verde - CEP 02512-010, São Paulo-SP, CNPJ 61.165.999/0002-02, que lhe 
foi proposta uma ação de Pedido de Falência por parte de Alexandre Casciano, com fundamento 
no artigo 94, II, § 4º e 97 da Lei 11.101/2005, por impontualidade no pagamento dos honorários 
sucumbenciais decorrentes do processo nº 0199844-15.2006, que tramitou perante a 32ª Vara Cível 
do Foro Central de São Paulo, no(s) valor(es) de R$ 138.044,00 (atualizado até 26/06/2015). Estando 
a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 10 dias, a fluir após o Prazo do 
Edital 20 dias supra, apresente defesa, podendo, nos termos do art. 98, parágrafo único da Lei 
11.101/2005, depositar a quantia correspondente ao total do crédito reclamado, que deverá ser 
atualizado até a data do depósito com juros e correção monetária, acrescida de custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito, sob pena de decretação 
da falência. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente Edital afixado e publicado na 
forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de outubro de 2016. 

Prafama - Empreendimentos e Participações Ltda
CNPJ/MF 23.901.970/0001-63 - NIRE 3522965209-2

Extrato da Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 09/12/2016
Hora/Local: Às 17hs, na sede, Avenida Paulista, 726, conjunto 1302, Bairro Bela Vista, CEP 01310-100, São Paulo/SP.
Mesa: Presidente-Marco Fábio Prada; Secretária-Silvia Coachman Prada. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada.
Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1) Redução do capital, por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade,
em conformidade com o artigo 1.082 do Código Civil, com diminuição da participação do sócio Marco Fábio Prada, de
R$ 6.236.273, dividido em 6.236.273 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada quota, para R$ 1.100.977,00, dividido
em 1.100.977 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada quota, perfazendo a redução e consequente restituição ao sócio
Marco Fábio Prada, no valor de R$ 5.135.296, dividido em 5.135.296,00 quotas, passando o capital social, após a referida
redução, para 1.100.979,00, dividido em 1.100.979 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada quota; assim distribuído entre
os sócios, a saber: (i) Marco Fábio Prada com R$ 1.100.977,00, dividido em 1.100.977 quotas, no valor nominal de R$ 1,00
cada quota; Silvia Coachman Prada com R$ 1,00, dividido em 1 quota, no valor nominal de R$ 1,00 a quota; e, Alice
Coachman Prada com R$ 1,00, dividido em 1 quota, no valor nominal de R$ 1,00 a quota. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos
presentes. Presidente da Reunião-Marco Fábio Prada; Secretária da Reunião-Silvia Coachman Prada; Sócio: Marco Fábio
Prada; Sócia: Silvia Coachman Prada; Sócia: Alice Coachman Prada. Advogado: Marcos Feliciano-OAB/SP 252.943.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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TERÇA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2016

EMPRESAS COM PREJUÍZOS PODEM TER RETIRADA DE PRÓ-LABORE
Sócios de empresas sem movimento são obrigados a ter retirada de 
pró-labore. Os sócios cotistas são obrigados a ter retirada ou somente 
os sócios administradores? Como ficam as empresas que tem prejuízo? 
As empresas com débitos de INSS/FGTS/Impostos federais, como fica 
a retirada deve ser suspensa até a quitação dos débitos? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO DE REPRESENTANTE COMERCIAL
Na demissão de representante comercial por iniciativa da representada 
a indenização de 1/12 deve ser paga com base em todas as comissões 
recebidas no período de prestação de serviços. No pedido de demissão a 
representada deve pagar a indenização de 1/12? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE EXERCE CARGO DE CONFIANÇA
Como proceder com funcionário que exerce cargo de confiança, deve 
especificar na CTPS e no livro de registro, caso trabalhe em feriado 
tem direito à folga? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE COOPERATIVA
Empresa de lucro presumido contratou cooperativa de assistência 
médica para os funcionários. Temos que recolher a contribuição 
previdenciária sobre o NF, qual o percentual? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DEMITIR UM FUNCIONÁRIO SEM JUSTA CAUSA 
E NO MÊS SEGUINTE CONTRATÁ-LO COMO ESTAGIÁRIO? QUAL 
A BASE LEGAL? A LEI PREVÊ UM PRAZO PARA CONTRATAR UM 
EX-EMPREGADO COMO ESTAGIÁRIO APÓS A DEMISSÃO? EXISTE 
EMBASAMENTO LEGAL PARA ESTE CASO?

Informamos que inexiste previsão legal expressa, porém, por lei não 
existe impedimento na contratação como estagiário, conforme lei 
nº11.788/08, seguida da demissão como empregado.

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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ARAGUAIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP, torna público
que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 32008612
emitida em 15/12/2016 para Fabricação de Painéis metálicos, sito à Rua São
João do Araguaia, 405, Jardim Califórnia, Barueri/SP.

MEGAMIX ENGENHARIA LTDA torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação Nº 45007244 válida até 19/12/2020 para
Massa de concreto preparada para construção; fabricação de. Á RUA MARINA
CIUFULI ZANFELICE, 176, LAPA/SP.

KOBAYACHI AUTO POSTO LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, sito à
Rodovia Bunjiro Nakao, nº 45.685. Jardim Margarida. Vargem Grande Paulista/SP.
POSTO VIDEIRA LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação de Licen-
ça de Operação para Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotivos,
sito à Avenida Jardim Japão, nº 371. Jardim Japão. São Paulo/SP.
IDEAL PARTS IND., COM. E EXP. DE AUTO PEÇAS LTDA. torna público que requereu
na CETESB a Licença Prévia e de Instalação para Fabricação de outras Peças e
Acessórios para Veículos Automotores n.e., sito à Rua Mococa, nº 347. Fundos. Bairro
Serpa. Caieiras/SP.
ROCHESTER INDUSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA EPP. torna público que requereu
Junto à CETESB a Renovação da Licença de Operação para Fabricação de Fiação e
Fibras Artificiais ou Sintéticas, sito à Rodovia Engenheiro Rene Benedito da Silva, nº
1.820. Jardim Santa Rita. Itapevi/SP.
AUTO POSTO SENA MADUREIRA LTDA. torna público que requereu na CETESB a
Renovação da Licença de Operação para, Comércio de Combustíveis para Veículos
Automotores (Posto Revendedor), sito à Avenida Domingos de Morais, nº 1.920. Vila
Mariana. São Paulo/SP.
AUTO POSTO POLISERVIÇOS II LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Li-
cença de Prévia e de Instalação nº 15001300 e requereu a Licença de Operação pa-
ra, Posto de Abastecimento de Veículos, sito à Rua Monteiro Lobato, nº 5.505. Jardim
Nova Cumbica. Guarulhos/SP.
FLAMARES AUTO POSTO LTDA.tornap blicoque requereu na CETESB a Renovação
da Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Au-
tomotores, sito à Avenida Presidente Kennedy, nº 2.781. Santa Paula. São Caetano do
Sul/SP.
HUNTSMAN QUÍMICA BRASIL LTDA. torna publico que requereu na CETESB a Renova-
ção da Licença de Operação para Fabricação de Produtos Químicos Orgânicos não
especificados anteriormente, sito à Avenida Ibirama, nº 518. Parque Industrial Daci.
Taboão da Serra/SP.
RARYPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI. torna público que recebeu da CETESB
a Licença Prévia, de Instalação e de Operação nº 48000331 para Fabricação de Tam-
pas e Cápsulas e outros Dispositivos de Plástico, para fechar recipientes, sito à Ave-
nida Dona Ruyce Ferraz Alvim, nº 2.968. Casa Grande. Diadema/SP.

Essa ideia já não é nova, já 
tendo sido teorizada por 
diversos astrônomos, 

como alemão Johannes Kep-
pler, grande nome na matéria 
no século XVII. O último a 
estudar mais sobre a teoria foi 
o astrofísico Grant Mathews, da 
Universidade de Notre Dame, 
nos Estados Unidos, que apresentou sua 
pesquisa recentemente na instituição. 

Estudando dados históricos, astronômi-
cos e bíblicos, Mathews chegou à conclusão 
que o fenômeno que guiou os magos, que 
seriam sacerdotes da religião da Antiga 
Pérsia zoroastrismo, foi uma conjunção 
dos planetas extremamente rara, que 
aconteceu no ano de 6 a.C e que nunca 

Estrela de Belém era uma conjunção 
de planetas, diz estudioso

A famosa estrela de Belém, que teria guiado os Reis Magos do Oriente para fazer homenagens ao menino 
Jesus recém-nascido, em realidade foi um alinhamento excepcional dos planetas que aconteceu no ano 6 a.C

mais foi observada no céu. Na conjunção 
estavam o Sol, a Lua e Saturno na conste-
lação de Áries, Vênus na de Peixes e Marte 
e Mercúrio na de Touro.

Naquela época, o equinócio de Primavera 
estava na constelação de Áries. Para quem 
era um especialista em astronomia, como 
deviam ser os Magos, o evento deveria ter 
sido muito simbólico. A presença de Júpiter 

e da Lua indicava o nascimento 
de um grande personagem, 
enquanto a de Saturno indica-
va um símbolo de vida, assim 
como a presença de Áries no 
equinócio de Primavera (do 
Hemisfério Norte), que indicava 
o início da Primavera.

“Os magos devem ter visto a 
conjunção ao leste, reconhecendo o símbolo 
de um nascimento real na Judeia”, afi rmou 
Mathews. Além disso, outras informações 
indicam que o “nascimento de Jesus não 
aconteceu em dezembro, mas antes, no ou-
tono [primavera no Hemisfério Sul], quando 
os pastores ainda dormiam a céu aberto”, 
disse o pesquisador do Instituto Nacional de 
Astrofísica de Roma, Vito Polcaro (ANSA).
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: LUIZ HENRIQUE PEREIRA CAMPOS NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, 
designer, nascido em Araucária - PR, aos 26/07/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Antonio Campos Nogueira e de Marcia Maria 
Pereira Campos Nogueira; A pretendente: FABIANA VICENTE DUQUE, brasileira, 
divorciada, analista fi scal, nascida em São Paulo - SP, aos 22/06/1981, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Leonel Lage Duque e de Maria do 
Rosario Vicente Duque.

O pretendente: REJOMAR CONCEIÇÃO SÁ TELES, brasileiro, solteiro, operador de 
máquinas, nascido em Wanderley - BA, aos 08/02/1980, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Anias Alves de Sá Teles e de Irene Maria da Conceição 
Sá Teles; A pretendente: DAIANE BATISTA DE MOURA, brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 20/01/1987, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Moacir Batista de Moura e de Cosma Maria de Moura.

O pretendente: PAULO HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA, brasileiro, viúvo, policial 
militar, nascido em Taquarituba - SP, aos 07/05/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Rodrigues de Oliveira Neto e de Rosa Amélia 
Garcia de Oliveira; A pretendente: MARIA APARECIDA VIEIRA, brasileira, solteira, 
dentista, nascida em São Paulo - SP, aos 13/09/1981, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Vieira e de Maria do Carmo de Almeida 
Vieira.

O pretendente: CLEITON MATHEUS, brasileiro, solteiro, vidraceiro, nascido em Juina 
- MT, aos 14/03/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Francisco Matheus Filho e de Veronica Cardoso Vitorio Matheus; A pretendente: 
JANAINA DOS ANJOS, brasileira, solteira, do lar, nascida em Osasco - SP, aos 
07/04/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Helena 
Antonia dos Anjos.

O pretendente: LUCKY EKENE IHEWUNWA, nigeriano, solteiro, vendedor, nascido 
em Umuonyiri - Nigéria, aos 24/06/1979, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de John Ihewunwa e de Sabina Ihewunwa; A pretendente: DANIELA 
AGUIAR LAVANDER, brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - 
SP, aos 27/11/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lucas 
Lavander e de Denise Ferreira de Aguiar.

O pretendente: EVANDRO JOAQUIM DA SILVA ARAUJO, brasileiro, solteiro, 
copeiro, nascido em Santana do Ipanema - AL, aos 04/06/1992, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Heleno Joaquim de Araujo e 
de Edineide da Silva Araujo; A pretendente: JANEIDE RODRIGUES DA SILVA, 
brasileira, solteira, vendedora, nascida em Ouro Branco - AL, aos 23/07/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josenildo Rodrigues 
da Silva e de Eluzia Alves da Silva.

O pretendente: EDUARDO STUMPF OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, aos 11/09/1987, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raul Jorge Henriques da Silva 
e de Maria de Lourdes Stumpf de Oliveira da Silva; A pretendente: DIANE REGINA 
RIBEIRO EVANGELISTA, brasileira, solteira, administradora de empresas, nascida 
em São Paulo - SP, aos 23/06/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Edsilvio Jesus de Souza Evangelista e de Rosenilde Gomes Ribeiro 
Evangelista.

O pretendente: JOSAFÁ VENÂNCIO DE MOURA, brasileiro, solteiro, salgadeiro, 
nascido em Jucurutu - RN, aos 11/03/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Nestor Venâncio da Silva e de Josefa Rufi no de Moura; A 
pretendente: FRANCISCA PESSÔA ALVES, brasileira, solteira, atendente, nascida em 
Piripiri - PI, aos 07/08/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Simão Penha Alves e de Maria Antoniêta Pessôa.

O pretendente: GILZO PEREIRA CARVALHO, brasileiro, divorciado, protético, nascido 
em Olho D` Agua das Flores - AL, aos 25/02/1956, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Pereira Carvalho e de Rosa Soares Carvalho; A 
pretendente: MARINEUSA SANTOS PEREIRA CARVALHO, brasileira, divorciada, do 
lar, nascida em Iguaí - BA, aos 27/01/1965, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Landulfo Neris Pereira e de Valdívia Alves Santos.

O pretendente: CLAUDINEI SILVA NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, zelador, nascido 
em São Paulo - SP, aos 20/03/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Cleodon João do Nascimento e de Maria Madalena da Silva Nascimento; A 
pretendente: SILVANE DE JESUS RAMOS, brasileira, solteira, pedagoga, nascida em 
Planalto - BA, aos 24/10/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Felipe Damião Ramos e de Aurelina Maria de Jesus.

O pretendente: CLAUDIO CESAR DA SILVA, brasileiro, solteiro, pizzaiolo, nascido em 
São Paulo - SP, aos 30/08/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Luzinete Alaide da Silva; A pretendente: BRUNA FERREIRA DA SILVA, 
brasileira, solteira, atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 01/03/1989, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: DOUGLAS DOS ANJOS COSTA, brasileiro, divorciado, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 12/08/1984, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Dantas Costa e de Ana Lucia Conceição dos Anjos Costa; A 
pretendente: GRAZIELA MARTINS VIEIRA, brasileira, solteira, motorista, nascida em 
São Paulo - SP, aos 30/07/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Osvaldo Martins Vieira e de Maria Helena Vieira.

O pretendente: CLODOALDO MARTINS DA ROCHA, brasileiro, divorciado, controlador de 
acesso, nascido em Taboão da Serra - SP, aos 26/04/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Oreni Martins da Rocha e de Eldina de Jesus Santana 
Rocha; A pretendente: CLEIDE RIBEIRO DA COSTA, brasileira, divorciada, cozinheira, 
nascida em Francisco Badaro - MG, aos 15/04/1980, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Ribeiro de Sousa e de Maria José da Costa Sousa.

O pretendente: WASHINGTON LUIZ GOMES SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 07/08/1967, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José de Borba Silva e de Arlete Apparecida Gomes Silva; A 
pretendente: EDNAIRAN NADJA LIMA, brasileira, solteira, vendedora, nascida em 
Flores - PE, aos 18/02/1970, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Florentino Barbosa de Lima e de Maria José de Lima.

O pretendente: CRISTIANO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, conferente, 
nascido em Campinas - SP, aos 01/02/1990, residente e domiciliado e domicilado em 
Vinhedo - SP, fi lho de José Rodrigues de Oliveira e de Francisca Martins Nascimento 
de Oliveira; A pretendente: DENIZE SOARES SILVA, brasileira, solteira, assistente de 
atendimento, nascida em Barro Duro - PI, aos 05/09/1980, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Rodrigues Soares e de Maria de Jesus Silva.

O pretendente: EDISON ALEJANDRO FLORES CONDORI, peruano, solteiro, 
estudante, nascido em Peru, aos 09/07/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Alejandro Flores Chambilla e de Maria Valeriana Condori de Flores; 
A pretendente: RITA DE CASSIA MASCARENHAS DE AQUINO, brasileira, solteira, 
administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, aos 06/03/1982, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cassio de Aquino e de Judite 
Mascarenhas de Aquino.

O pretendente: DIOGO COSTA E SILVA, brasileiro, solteiro, coordenador, nascido 
em São Paulo - SP, aos 16/10/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ezequiel Silva e de Fatima Aparecida Costa Silva; A pretendente: 
STEPHANY EMIDIO BISPO, brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, 
aos 19/02/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Eugenio Bispo e de Maria Madalena Emidio Bispo.

O pretendente: MARCELO DE CARVALHO SILVA, brasileiro, solteiro, assistente 
fi nanceiro júnior, nascido em Itanhaém - SP, aos 28/09/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pereira da Silva e de Vilma Maria 
Leite de Carvalho Silva; A pretendente: JAQUELINE DA SILVA FERNANDES, 
brasileira, solteira, auxiliar de importação e exportação, nascida em São Paulo - SP, aos 
07/06/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agostinho da 
Silva Fernandes e de Luzia de Fatima da Silva.

O pretendente: RAPHAEL SILVA MARTINS, brasileiro, solteiro, porteiro, nascido em 
São Paulo - SP, aos 06/07/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Carivaldo Alves Martins e de Rozilda Domingos da Silva; A pretendente: 
LETICIA DE OLIVEIRA PRATES, brasileira, divorciado, líder de atendimento, nascida 
em São Paulo - SP, aos 06/09/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Mauro da Cruz Prates e de Jaqueline de Oliveira.

O pretendente: GEDEON DA SILVA ARAÚJO, brasileiro, solteiro, cozinheiro, nascido 
em Domingos Mourão - PI, aos 03/06/1974, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Raimundo Emilia de Araújo e de Maria Alves da Silva Araújo; A 
pretendente: JOSELENE MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, costureira, nascida em 
Suzano - SP, aos 31/12/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Pedro Manoel da Silva e de Maria Aparecida Pereira da Silva.

O pretendente: LEONARDO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, segurança, 
nascido em Ferreiros - PE, aos 11/12/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Severino da Silva e de Maria José Pereira da Silva; 
A pretendente: MICHELE APARECIDA DA SILVA, brasileira, solteira, cuidadora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 26/04/1978, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valdemir Batista da Silva Filho e de Maria das Graças de 
Andrade Silva.

O pretendente: MARCOS BATISTA DA SILVA, brasileiro, solteiro, técnico de garantia 
de qualidade, nascido em São Paulo - SP, aos 30/08/1972, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Anfi lofi o Batista da Silva e de Cleonice Batista 
de Santana; A pretendente: MARIA GERALDA DE GOUVEIA, brasileira, solteira, 
operadora de máquinas, nascida em Presidente Bernardes - MG, aos 08/05/1973, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Soares de Gouveia 
Filho e de Geralda dos Santos Teixeira de Gouveia.

O pretendente: DYEGO EUDES GOMES DA SILVA, brasileiro, solteiro, corretor de 
imóveis, nascido em São Paulo - SP, aos 07/01/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Jose da Silva e de Meire de Fatima Gomes; 
A pretendente: GABRIELLE SILVA VILAÇA, brasileira, solteira, bancária, nascida em 
São Paulo - SP, aos 25/08/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Cleone Vilaça e de Odete da Silva Vilaça.

O pretendente: LEANDRO SILVA DOMINGUES, brasileiro, solteiro, atendente, nascido 
em São Paulo - SP, aos 11/10/1996, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Wilson Nunes Domingues e de Luciene Nascimento da Silva; A pretendente: 
ANA PRISCILA ARAÚJO MESQUITA, brasileira, solteira, back offi ce, nascida em 
Itapagé - CE, aos 15/10/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Vanderlei Lopes Mesquita e de Rita Célia Araújo Mesquita.

O pretendente: LUIZ CARLOS PEREIRA NOVAES, brasileiro, solteiro, gerente 
comercial, nascido em Jequié - BA, aos 29/01/1976, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Tarcilia Pereira Azevedo; A pretendente: DIANA MIRANDA 
AUGUSTO, brasileira, solteiro, vendedora, nascida em Jequié - BA, aos 26/09/1976, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Augusto Pedro e de 
Maria Miranda dos Santos.

O pretendente: YAGO CARNEIRO SILVEIRA, brasileiro, solteiro, especialista de 
atendimento, nascido em São Paulo - SP, aos 20/09/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Genivaldo Dionisio Silveira e de Sandra Maria Carneiro 
da Silva; A pretendente: FIAMA DE PAULA CORDEIRO SILVA, brasileira, solteira, 
professora, nascida em São Paulo - SP, aos 08/06/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de João da Silva Filho e de Sandra Regina de Paula 
Cordeiro.

O pretendente: DIEGO COSTA SANCHES, brasileiro, solteiro, professor, nascido em 
São Paulo - SP, aos 29/10/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de João Donizeti Sanches e de Vera Lucia Costa Sanches; A pretendente: 
GIOVANNA DE CARVALHO COUTO, brasileira, solteira, vendedora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 29/08/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Almir dos Santos Couto e de Maria de Lourdes Carvalho Couto.

O pretendente: ALBERTO DE ARAUJO CANDIDO, brasileiro, solteiro, serralheiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 12/10/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alcides Candido do Nascimento e de Alreci Lopes de 
Araujo Candido; A pretendente: AMANDA SARAIVA SANTOS, brasileira, solteira, 
professora, nascida em São Paulo - SP, aos 09/03/1997, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Juvenal Alves Santos e de Claudineia Saraiva 
da Rocha Santos.

O pretendente: SANDRO BISPO SIMÕES, brasileiro, solteiro, porteiro, nascido em 
Entre Rios - BA, aos 10/05/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Geronimo Bispo Simões e de Maria José Simões; A pretendente: JUCILENE 
ANDRADE SANTOS, brasileira, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em Entre Rios - 
BA, aos 01/07/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Cardoso dos Santos e de Domingas Andrade Santos.

O pretendente: GUTIERS MACIEL BRITO, brasileiro, solteiro, gerente comercial, 
nascido em São Paulo - SP, aos 30/07/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Tiers Brito e de Ana Aparecida Maciel Brito; A pretendente: 
PRISCILA LUCIENE DE SANTANA, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo 
- SP, aos 22/08/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Arestides Teago de Santana e de Maria de Jesus Santana.

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

O pretendente: JAILSON DE JESUS SANTOS, solteiro, cabeleireiro, nascido em 
19/01/1985, natural de Laje - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Alírio de Jesus Santos e de Maria Neide de Jesus; A pretendente: TAILLA FERNANDA 
DE JESUS VELAME SOUSA, solteira, vendedora, nascida em 02/11/1995, natural de 
Mutuípe - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Velame Sousa e 
de Ana Claudia de Jesus Santana.

O pretendente: JOSUE LOPES DOS SANTOS, solteiro, atendente, nascido em 01/02/1993, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Ferreira dos Santos e de Maria dos Reis Pereira Lopes dos Santos; A pretendente: MA-
RIANA SOARES VALENTIM, solteira, vendedora, nascida em 18/03/1993, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Pedro Valentim 
e de Zelita Soares dos Santos.

O pretendente: ROGÉRIO FIRMINO DOS SANTOS, solteiro, pedreiro, nascido em 
29/10/1984, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Antonio Firmino dos Santos e de Gildete Ferreira dos Santos; A pretendente: 
SOLANGE LOURDES DA SILVA, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 30/12/1983, 
natural de Souto Soares - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valmir 
Bento da Silva e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: NIVALDO COSTA SILVA, solteiro, ajudante, nascido em 11/02/1978, 
natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Vicente Teles da Silva e de Alaide Costa Silva; A pretendente: VANESSA DE OLIVEIRA 
SOUSA, solteira, autônoma, nascida em 24/04/1985, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Sousa e de Neusa Aparecida 
Oliveira Sousa.

O pretendente: TIAGO MARQUES DE BRITO, solteiro, pizzaiolo, nascido em 12/04/1986, 
natural de Arapiraca - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo 
Corrêa de Brito e de Maria Lessia Marques de Brito; A pretendente: EVANÍ DA SILVA 
SANTOS, solteira, operadora de caixa, nascida em 03/05/1990, natural de Pedro II - PI, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luis Nunes dos Santos e de Maria 
Lúcia da Silva.

O pretendente: MILTON APARECIDO DA SILVA, divorciado, cozinheiro, nascido em 
23/04/1970, natural de Cambé - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Antônio Lázaro da Silva e de Margarida dos Santos Silva; A pretendente: MARIA SILVA-
NA PACHECO, solteira, manicure, nascida em 09/01/1971, natural de Santa Isabel do 
Ivai - PR, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jacinto Ferreira Pacheco 
e de Ana Ferreira Pacheco.

O pretendente: ROBERTO DOS SANTOS, divorciado, operador de logística, nascido em 
19/05/1972, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Reinalda dos Santos; A pretendente: ROSELY DE ALMEIDA SANTOS, divorciada, 
analista de relacionamento, nascida em 23/01/1976, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Renato Francisco dos Santos e de Marisete 
de Almeida Santos.

O pretendente: JOÃO RODRIGO DOS SANTOS SOUZA, solteiro, eletricista, nascido 
em 06/02/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de João Bispo Souza e de Edileuza Jesus dos Santos; A pretendente: CAROLINA 
REGINA DOS SANTOS, solteira, coordenadora pedagógica, nascida em 11/02/1988, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Nonato Ferreira dos Santos e de Cleonice Regina dos Santos.

O pretendente: ANTONIO DE RAMOS BOAVENTURA, solteiro, vigilante, nascido em 
21/10/1960, natural de Abre Campo - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Domingos Ramos Boaventura e de Lourdes Maria de Ramos; A pretendente: 
ROSEMEIRE DE OLIVEIRA FRANCISCO, solteira, funcionária pública, nascida em 
13/04/1973, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Manoel Francisco Neto e de Joanina Rosa Francisco.

O pretendente: CLEBER ROBERTO SALIM GOMES, solteiro, encanador, nascido em 
27/10/1979, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em Embu-Guaçu - SP, 
fi lho de Antonio Roberto Gomes e de Vilma Maria Salim Gomes; A pretendente: SONIA 
NEVES DE OLIVEIRA, solteira, promotora de vendas, nascida em 24/03/1976, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ibis Cabral de 
Oliveira e de Terezinha Neves de Oliveira.

O pretendente: SILVIO RODRIGUES OLIVEIRA, solteiro, auxiliar de hipermer-
cado, nascido em 28/06/1992, natural de Boa Nova - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Nelson Pereira Oliveira e de Isaura Rodrigues Melo 
Oliveira; A pretendente: LUCICLAUDIA PEREIRA DA HORA, solteira, promotora 
de vendas, nascida em 04/06/1986, natural de Boa Nova - BA, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, filha de Claudionor Pereira da Hora e de Luciana 
Maria de Jesus.

O pretendente: LEONARDO MARQUES SANTOS, solteiro, repositor, nascido em 
11/04/1992, natural de Jequié - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Rubem José dos Santos e de Maria Luiza Barbosa Marques; A pretendente: ELDA DE 
SOUZA MEIRELLES, solteira, balconista, nascida em 24/12/1990, natural de Cametá 
- PA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Oraci Valente Meirelles e de 
Miriam Pacheco de Souza.

O pretendente: BERGUERSON SANTOS DE JESUS, solteiro, gerente, nascido em 
06/05/1984, natural de Salvador - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
José Neves de Jesus e de Nadia Macedo dos Santos; A pretendente: NAIARA SANTOS 
RODRIGUES, solteira, supervisora, nascida em 19/04/1990, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José de Almeida Rodrigues e de Nair 
Maria dos Santos Rodrigues.

O pretendente: RONI PEREIRA, divorciado, vendedor, nascido em 06/04/1985, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Pereira 
e de Maria Lenir Carneiro de Sousa Pereira; A pretendente: LIVIA CAROLINE DA SILVA 
PAVANELLO, solteira, coordenadora pedagógica, nascida em 17/02/1990, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Claudio Pavanello 
e de Claudineia da Silva Pavanello.

O pretendente: VITOR SOARES DA SILVA, solteiro, montador, nascido em 01/11/1992, 
natural de Diadema - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Milza Márcia 
da Silva; A pretendente: VIVIANE DE ARAUJO MENDES, solteira, vendedora, nascida 
em 08/07/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Carlos Jose Mendes e de Nilda Aparecida Lucas de Araujo.

O pretendente: VILSON ARAUJO BENIGNO, solteiro, pedreiro, nascido em 18/03/1986, 
natural de Boninal - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco 
Ventura Benigno e de Gilvanir Araujo Benigno; A pretendente: JANAIR MARIA DE 
SOUZA, solteira, doméstica, nascida em 12/03/1986, natural de Barro Alto - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz José de Souza e de Nirací 
Maria de Oliveira.

O pretendente: ROBSON SANTOS DA SILVA, solteiro, jardineiro, nascido em 26/05/1985, 
natural de Ituberá - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Aroudo Ribeiro 
da Silva e de Elenilda dos Santos; A pretendente: MARA DAIANE DA SILVA ALVES, 
solteira, do lar, nascida em 27/08/1986, natural de Heliópolis - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de José Ferreira Alves e de Gilvonete Silva de Jesus.

O pretendente: IVONEI ALVES DE SOUZA, solteiro, porteiro, nascido em 24/01/1986, 
natural de Alagoinhas - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gracino 
Alves de Souza e de Maria Pereira de Souza; A pretendente: SUELI DOS SANTOS, 
solteira, doméstica, nascida em 10/06/1983, natural de Feira Grande - AL, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nelson Julio dos Santos e de Maria Marilene 
Pastora dos Santos.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA, solteiro, gerente, nascido em 02/03/1977, 
natural de Mombaça - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Alves Teixeira e de Maria Vilanir Teixeira; A pretendente: ISA CARLA BISPO DOS SAN-
TOS, solteira, do lar, nascida em 09/01/1980, natural de Santo Amaro - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Juviniano dos Santos e de Ivonete 
Maria Bispo dos Santos.

O pretendente: DÁRIO PEREIRA DE SOUZA, solteiro, carpinteiro, nascido em 19/11/1987, 
natural de Paulo Afonso - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Dio-
clecio Pereira de Souza e de Maria Luzinete de Souza; A pretendente: ELISABETE 
REBOUÇAS SERRA, solteira, arrumadeira, nascida em 08/09/1981, natural de Ipirá 
- BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edmilson Rebouças Serra e 
de Arlinda Rebouças.

O pretendente: JOSENILTON DOS SANTOS SILVA, solteiro, ofi cial de cozinha, nascido 
em 01/10/1986, natural de Coruripe - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Paulo Edno da Silva e de Rosiane dos Santos; A pretendente: ANTONIA ROBERLÂN-
DIA DE SOUZA LIMA, solteira, arrumadeira, nascida em 28/04/1990, natural de Pedra 
Branca - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Deusimar de 
Lima e de Francisca Franciar de Souza Lima.

O pretendente: DHIEGO ARAUJO DA SILVA, solteiro, metalúrgico, nascido em 24/03/1994, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luciano 
Batista da Silva e de Radilma Alice de Araujo; A pretendente: LUANA FERREIRA DA 
SILVA, solteira, do lar, nascida em 30/12/1996, natural de Garanhuns - PE, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Gomes da Silva e de Maria Helena 
Ferreira da Silva.

O pretendente: PAULO SANT’ANA ROCHA, solteiro, ajudante de carpinteiro, 
nascido em 03/11/1974, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de José de Sousa Rocha e de Maria Candida Sant’Ana Ro-
cha; A pretendente: ANA CRISTINA PEREIRA FERNANDES, solteira, ajudante 
de confeitaria, nascida em 26/08/1976, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Maria Fernandes e de Maria Cicera 
Pereira Fernandes.

O pretendente: FERNANDO APARECIDO SANTOS, solteiro, técnico de desentupi-
mento, nascido em 07/02/1983, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Santos e de Maria Jose dos Santos; A pretendente: 
MARIA GEANE DA SILVA, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 28/01/1980, natural 
de Araruna - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Salustino 
da Silva e de Severina André dos Santos.

O pretendente: GILMAR JOSE DE OLIVEIRA, divorciado, segurança, nascido em 
01/02/1972, natural de Rondonópolis - MT, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Anilzinho Jose de Oliveira e de Marilene Fioravante de Oliveira; A pretendente: 
LUCIANA MARINA ANTERIO, divorciada, vigilante, nascida em 11/01/1972, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Celso Francisco 
Anterio e de Luzia Maria de Jesus Anterio.

O pretendente: LUIS FERNANDO DA SILVA, solteiro, auxiliar de acabamento, nascido 
em 25/03/1998, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Luis Carlos Alves da Silva e de Isabel Cristina de Santana Silva; A pretendente: 
TAINA AIRA DOS SANTOS SOUZA, solteira, estudante, nascida em 27/04/2000, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Carlos de 
Jesus Souza e de Jozelia Maria dos Santos.

O pretendente: DARIO DA COSTA SILVA, divorciado, eletricista, nascido em 23/11/1987, 
natural de Imperatriz - MA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Fran-
cisco Arcelino da Silva e de Eurinêde da Costa Silva; A pretendente: JÉSSICA MUNIZ 
GONÇALVES DA SILVA, solteira, balconista, nascida em 05/12/1992, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Clemente Gonçalves da 
Silva e de Cleonice Muniz dos Santos.

O pretendente: ROBERTO LUÍS DOBKOWSKI, solteiro, auxiliar administrativo, nascido 
em 28/06/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Luís Roberto Vera Dobkowski e de Cleonice Maria da Silva; A pretendente: 
SAMANTHA SOUZA SILVA, solteira, cabeleireira, nascida em 28/05/1985, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aguinaldo da Silva 
e de Mércia Souza.

O pretendente: WELLINGTON DOS SANTOS, solteiro, vidraceiro, nascido em 03/02/1981, 
natural de São Miguel dos Campos - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Maria José dos Santos; A pretendente: SUELI MARTINS BATISTA, solteira, domés-
tica, nascida em 29/10/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Batista e de Maria de Lurdes Martins Batista.

O pretendente: VITOR LEONARDO DE MORAES, solteiro, autônomo, nascido em 
27/09/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Tadeu de Moraes e de Neide Mendonça de Moraes; A pretendente: JULIANA 
MARIA RODRIGUES MELO, solteira, atendente, nascida em 29/11/1992, natural de 
Crateús - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José da Silva Melo e 
de Maria Julia Rodrigues Melo.

O pretendente: GIVANILDO DANTAS DE SOUZA, solteiro, motorista, nascido em 
24/04/1983, natural de Maribondo - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Miguel Dantas de Souza e de Josefa Maria da Conceição; A pretendente: MÁRCIA 
FERREIRA DE MOURA, solteira, agente comunitária de saúde, nascida em 26/04/1989, 
natural de Solânea - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ademir 
Soares de Moura e de Margarida Ferreira dos Santos.

O pretendente: CARLOS LEANDRO VIDAL DE SOUZA, solteiro, vendedor, nascido em 
10/08/1977, natural de Pederneiras - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Manoel Romão Ferreira de Souza e de Maria de Jesus José Vidal de Souza; A pre-
tendente: ERIKA RIBEIRO DOS SANTOS, divorciada, assistente administrativo, nascida 
em 08/04/1980, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de José Nilton dos Santos e de Hilda Ribeiro dos Santos.

O pretendente: JONKELSON DOS SANTOS VIDAL, divorciado, perito de sinistro, nascido 
em 01/02/1985, natural de Santa Rita - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Roberto Nascimento Vidal e de Marilene dos Santos Vidal; A pretendente: 
AMANDA MAYARA GOMES SILVA, solteira, analista de sinistro, nascida em 04/02/1994, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Jaime 
da Silva e de Maria de Lourdes Gomes da Silva.

O pretendente: CLAYTON BRENAND FERNANDES, solteiro, supervisor, nascido em 
07/08/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Cléto Fernandes e de Márcia Brenand dos Santos; A pretendente: DANIELE OLIVEI-
RA DA SILVA, solteira, analista administrativo, nascida em 09/07/1990, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Severino José da Silva 
e de Margarida Silvino de Oliveira.

O pretendente: WILLIAM GABRIEL DA SILVA, solteiro, ajudante, nascido em 11/01/1996, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jurandir 
Jose da Silva e de Maria das Graças Oliveira Silva; A pretendente: BEATRIZ UCHOA 
SANT’ANA, solteira, operadora de caixa, nascida em 01/09/1997, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Eduardo Sant’Ana e de 
Lilian Uchoa da Silva.

O pretendente: HEINER SANTOS DA SILVA, solteiro, autônomo, nascido em 15/03/2000, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ricardo de 
Lima da Silva e de Rosangela dos Santos; A pretendente: JOYCE APARECIDA ALBINO 
DE ARAUJO, solteira, atendente, nascida em 11/10/2000, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fabio Alessandro de Araujo e de 
Ligia Cristina Albino.

O pretendente: LUCIANO JOSÉ MONTANHA, divorciado, enfermeiro, nascido em 
05/04/1981, natural de Constantina - RS, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Alceu Montanha e de Terezinha Angelina Montanha; A pretendente: FRANCIELLI 
MIOTO LARROSSA, solteira, enfermeira, nascida em 19/12/1989, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adir Antonelli Larrossa e de 
Nadir Mioto Larrossa.

O pretendente: IGOR DOS SANTOS LOPES, solteiro, bancário, nascido em 08/04/1988, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Jaime 
Lopes e de Luciene dos Santos Lopes; A pretendente: THAIS BASTOS LIMA, solteira, 
enfermeira, nascida em 20/10/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Ramiro Pereira Lima e de Marta Bastos Lima.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: JOELITO DE CARVALHO, nascido em Tarumirim - MG, no dia 08/05/1966, 
estado civil solteiro, profi ssão motorista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Lino de Carvalho e de Doratina Maria de Carvalho. A pretendente: 
LIDIA FERREIRA CARVALHO, nascida em Santo Anastácio - SP, no dia 07/03/1965, 
estado civil solteira, profi ssão motorista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Alves de Carvalho e de Oldenir Ferreira Carvalho.
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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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Priscila Alves Patah - Ofi cial


