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“Eu gosto de 
escutar. Eu aprendi 
muito escutando 
cuidadosamente. A 
maioria das pessoas 
nunca escuta”.
Ernest Hemingway (1899/1961)
Escritor norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: +1,85% Pontos: 
59.781,63 Máxima de +2,07% 
: 59.911 pontos Mínima de 
-0,01% : 58.688 pontos Volume: 
4,25 bilhões Variação em 2016: 
37,91% Variação no mês: -3,43% 
Dow Jones: -0,47% (18h32) Pon-
tos: 19.851,43 Nasdaq: -0,79% 
(18h32) Pontos: 5.444,06 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2762 Venda: R$ 3,2775 
Variação: +0,05% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,36 Venda: R$ 3,46 
Variação: estável - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2768 Venda: R$ 
3,2774 Variação: -0,01% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2500 
Venda: R$ 3,4330 Variação: 
+0,18% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,32% ao 
ano. - Capital de giro, 15,04% ao ano. 
- Hot money, 1,55% ao mês. - CDI, 
13,63% ao ano. - Over a 13,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.140,90 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,18% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 119,020 
Variação: +0,02%.

Cotação: R$ 3,2850 Variação: 
+0,31% - Euro (18h32) Compra: 
US$ 1,0413 Venda: US$ 1,0417 
Variação: -0,39% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4070 Venda: R$ 
3,4090 Variação: -0,44% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,3230 Ven-
da: R$ 3,5800 Variação: -0,08%.

vespa Futuro: +1,79% Pontos: 
60.695 Máxima (pontos): 60.890 
Mínima (pontos): 59.685. Global 
40 Cotação: 916,532 centavos 
de dólar Variação: estável.

Estados em situação de 
calamidade fi nanceira 
perderão o direito a 

ter três anos de carência nos 
pagamentos de dívidas com 
a União e também deixarão 
de ter a proteção contra 
novos bloqueios de recursos 
financeiros. Os benefícios 
estavam no Regime de Re-
cuperação Fiscal, cujo texto 
foi alterado pela Câmara e 
será vetado pelo presidente 
Michel Temer.

O veto, porém, derrubará 
apenas parte do texto. Assim, 
será sancionado o programa 
de renegociação de dívidas 

     Estados perdem carência, 
mas poderão alongar 
dívida por 20 anos

que dará aos governadores pra-
zo de até 240 meses para pagar 
compromissos com a União e 
exigirá algumas contrapartidas, 
como as despesas que só podem 
crescer junto com a infl ação. 
Com a decisão do governo 
de vetar todo o Capítulo II do 
texto da renegociação da dívida 
dos Estados, será enterrado o 
Regime de Recuperação Fiscal 
dos Estados. No trecho que 
cairá, estava prevista carência 
de todas as dívidas dos Estados 
com a União por um prazo de 
até 36 meses.

O benefício seria dado aos 
governadores que aderissem ao 

chamado RRF. Nesse período 
de três anos, contratos entre a 
Secretaria do Tesouro Nacional 
e os Estados teriam a vigência 
suspensa e, portanto, Estados 
não teriam de cumprir o calen-
dário de pagamentos à União. 
Além disso, estava prevista a 
criação do “Período Transitó-
rio de Elaboração de Plano de 
Recuperação” aos governadores 
que quisessem aderir ao Regi-
me. No período de quatro meses 
dessa transição, não poderiam 
ser solicitados os arrestos de 
recursos dos Estados.

O novo Regime de Recupe-
ração Fiscal era apenas parte 

Reunião de governadores em Brasília. Entre as medidas que entrarão em vigor, está a 

possibilidade de refi nanciamento de dívidas dos Estados com a União por prazo de até 20 anos.

do texto aprovado na Câmara. 
Além do trecho vetado, o 
projeto aprovado na Câmara 
também prevê um programa 
de renegociação da dívida dos 
Estados - trecho que será san-
cionado pelo presidente Temer. 
Entre as medidas que entrarão 

em vigor, está a possibilidade 
de refi nanciamento de dívidas 
dos Estados com a União por 
prazo de até 20 anos. 

Esse alongamento da dívida 
dará alívio às contas estaduais. 
Entre as contrapartidas que en-
trarão em vigor, está a regra que 

atrela o crescimento anual das 
despesas correntes ao IPCA. 
Ou seja, mesmo com o veto, 
vigorará a regra que limitará 
à infl ação o crescimento dos 
gastos estaduais - a exemplo 
do que já acontece na União 
(AE).

O governador Geraldo Al-
ckmin entregou ontem (28), 
198 casas do ‘Morar Bem, 
Viver Melhor’ em Monte Alto, 
na região de Ribeirão Preto. 
As moradias do Conjunto Ha-
bitacional São Miguel foram 
viabilizadas por meio da CDHU, 
com investimento de R$ 22,6 
milhões. “São 198 casas para 
quem não tem casa. De todas as 
unidades, 14 já adaptadas são 
destinadas para pessoas com 
defi ciência, 10 a idosos e seis 
para indivíduos sós”, destacou 
o governador. 

Em Monte Alto, 87,37% 
das famílias benefi ciadas tem 

Das 198 casas entregues, 14 são destinadas para

pessoas com defi ciência.

São Paulo - “Se o Presidente 
(Lula), puder falar que: ‘A 
cerveja Itaipava por ser 100% 
brasileira, é sua cerveja prefe-
rida’ e, como falou na palestra 
de Atibaia: ‘Não bebo muita 
cerveja, mais quando bebo é 
Itaipava’, seria ideal para nos 
dar força na chegada da marca 
na Bahia”. A frase acima foi 
enviada pelo dono da Cervejaria 
Petrópolis, Walter Faria, no dia 
13 de novembro de 2013, para 
Paulo Okamoto, presidente do 
Instituto Lula.

Em e-mail intitulado, “Dis-
curso do presidente”, o em-
presário repassa informações 
a Okamoto sobre o tema a ser 
abordado pelo ex-presidente 
Lula, em palestra que ele faria 
na inauguração de uma fábrica 
de cervejas do grupo, em Ala-
goinhas, na Bahia, no dia 22. 
A correspondência eletrônica 
foi apreendida pela Operação 
Lava Jato e registra “frases de 
propaganda a serem faladas” 
por Lula, no evento, a pedido 
do contratante da palestra.

A presença de Lula na inau-
guração da fábrica foi paga 
como palestra para a LILS 
Palestras e Eventos, empresa 
que o ex-presidente abriu em 
2011, após deixar o governo. 

Ex-presidente Luís Inácio 

Lula da Silva.

O Indicador de Incerteza da 
Economia (IIE-Br) aumentou 
em dezembro pelo segundo 
mês seguido. O índice passou 
de 126,4 em novembro para 
136,4 pontos em dezembro. Os 
dados foram divulgados ontem 
(28) pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da FGV. A alta de 10 
pontos levou a que o indicador 
atingisse o seu maior nível desde 
julho do ano passado. Para o 
economista da FGV, Pedro Costa 
Ferreira, a reversão da tendência 
de queda observada entre julho 
e outubro confi rma “o retorno a 
um período de elevada incerteza 
econômica no Brasil”. 

Segundo ele, no entanto, 
apesar de o aumento de 10 
pontos ser “expressivo” para 
um mês, “é necessário ressalvar 
a alta volatilidade deste indica-
dor, que vem sendo bastante 

Em cerimônia realizada na 
Prefeitura ontem (28), foi as-
sinado pelo prefeito Fernando 
Haddad, o decreto que autoriza 
os usos e parâmetros reque-
ridos pelo Novo Entreposto 
de São Paulo (NESP) para o 
terreno adquirido na região de 
Perus, zona norte. A partir da 
assinatura começa uma nova 
fase do projeto, com o início 
ofi cial do plano executivo. 

Serão apresentados os es-
tudos de Impacto Ambiental 

e Impacto Viário, bem como 
requeridas as demais autoriza-
ções para construção do Novo 
Entreposto. “Esta área de Perus 
é estratégica para se constituir 
o novo polo de desenvolvimento 
de São Paulo. É imprescindível 
que não afetemos a qualidade 
de vida dos moradores do local. 
Vamos levar o emprego, mas 
não queremos levar o tráfego de 
caminhões. A previsão é de 20 
mil empregos indiretos e 10 mil 
diretos”, comentou Haddad.

O Mapa de Cobertura e Uso da 
Terra no Brasil, com dados até 
2014, indica signifi cativa redu-
ção do desmatamento fl orestal 
no país. O processo de desfl o-
restamento, que já havia caido 
1,8% de 2010 a 2012, reduziu 
mais 0,8% entre 2012 e 2014. O 
estudo do IBGE, divulgado on-
tem (28), destaca que nos três 
últimos anos analisados houve 
alterações de 4,6% na cobertura 
do território brasileiro, com 
ligeiro aumento em relação aos 
3,5% de alterações verifi cadas 
de 2010 a 2012.

O estudo ressalta que, de for-
ma geral, prossegue a expansão 
da agricultura, das pastagens 
com manejo, da silvicultura e 
das áreas artifi ciais, além de 
continuarem as reduções nas 
áreas com vegetação natural 
não-arbórea, predominantes 
nos biomas Cerrado e Caatinga, 
bem como na pampa gaúcha. A 
redução das pastagens naturais 
se intensifi cou, passando de 
7,8% (2010-2012) para 9,4% 

As áreas de silvicultura cresceram especialmente nos terrenos de 

pastagens, naturais ou com manejo.

Último dia
Quem não votou no segundo turno 

das eleições municipais de 2016 tem  
somente hoje (29) para justifi car a 
sua ausência junto à Justiça Eleito-
ral. Deve preencher o Requerimento 
de Justifi cativa Eleitoral (disponível 
na internet) e entregá-lo em qual-
quer cartório eleitoral, onde deve 
apresentar também um documento 
ofi cial. Deve ser anexado documento 
que comprove o motivo da ausência, 
como atestado médico ou compro-
vante de viagem.

Alexandre Carvalho
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Venezuela é 2º país 
mais violento do 
mundo

A Venezuela contabilizou 
28.479 assassinatos em 2016, 
uma taxa de 91,8 homicídios 
a cada 100 mil habitantes, e 
continuou a ser o segundo país 
mais violento do mundo, infor-
mou ontem (28), o Observató-
rio Venezuelano da Violência, 
ONG local. “Nossas projeções 
para 2016 são de 28.479 mortes 
violentas e uma taxa de 91,8 
mortes a cada 100 mil habi-
tantes”, afi rmou o presidente 
da organização, León Briceño, 
em uma coletiva de imprensa 
em Caracas.

Com essa taxa de mortes, 
a “Venezuela continua se po-
sicionando como o segundo 
país mais violento”, fi cando 
atrás apenas de El Salvador 
e na frente de Honduras, que 
contam com 103 e 59 mortes 
a cada 100 mil habitantes 
respectivamente.

Em 2015, a Venezuela en-
cerrou o ano com 27.875 
assassinatos, uma taxa de 90 
mortes violentas a cada 100 
mil habitantes (ANSA).

G1

Queda superior a 2,5% no 
desmatamento fl orestal em 5 anos

(2012-2014). “Nota-se uma 
tendência de expansão das 
áreas agrícolas e das pastagens 
com manejo, preferencialmen-
te sobre as áreas de pastagens 
naturais”, ressalta o IBGE.

Outra importante constatação 
na publicação do IBGE diz res-
peito ao expressivo crescimento 
de  23,8% das áreas voltadas para 
a silvicultura (fl orestas planta-
das),  de 2012 a 2014, comparado 
ao aumento de 4,6% no triênio 
anterior. O relatório indica que as 

áreas de silvicultura cresceram 
especialmente nos terrenos 
de pastagens, naturais ou com 
manejo. “Os aprimoramentos 
técnicos no mapeamento “ fo-
ram responsáveis por cerca de 
50% do “expressivo acréscimo” 
nas áreas de silvicultura, pois 
houve melhora na qualidade das 
imagens captadas em 2014, com 
redução de nuvens em algumas 
regiões do país, como o litoral 
do Nordeste”, de acordo com a 
análise técnica (ABr).

NESP tem autorização 
para projeto em Perus

Dono de cervejaria pediu 
propaganda à Lula

Valor da palestra: R$ 449 mil. 
A PF e o MPF, em Curitiba, 
investigam se as palestras feitas 
por Lula ocultaram propinas de 
empresas que eram benefi cia-
das por ele, em negócios com 
o governo, especialmente na 
Petrobras. Entre 2011 e 2016, 
a LILS recebeu R$ 28 milhões, 
revelou quebra de sigilo da 
empresa. Quase metade disso, 
pago por empreiteiras acusadas 
de corrupção - quatro delas 
com delação premiada, Andra-
de Gutierrez, Camargo Corrêa, 
UTC e Odebrecht (AE).

Alckmin entrega 198 
moradias em Monte Alto

renda mensal de até três 
salários mínimos e cada uma 
irá desembolsar 15% dos ren-
dimentos nas prestações. Os 
novos mutuários terão prazo 
de até 25 anos para quitar o 
fi nanciamento habitacional. 

O valor da menor prestação é 
R$ 132,00. A CDHU atende fa-
mílias com renda entre um e dez 
salários mínimos, priorizando as 
que recebem até três. Outros 
requisitos para participar do pro-
grama são: morar ou trabalhar no 
município há pelo menos cinco 
anos, não ser proprietário de 
imóvel e não ter fi nanciamento 
habitacional(sp.gov).

Índice de incerteza da economia 
volta a aumentar em dezembro

infl uenciado pelos aconteci-
mentos políticos ao longo de 
todo ano”. Os dados divulgados 
pela FGV indicam que, em 
dezembro, o componente que 
mais contribuiu para a alta do 
Indicador de Incerteza da Eco-
nomia no país, foi o Indicador de 
Incerteza da Economia Mídia 
(o IIE-Br Mídia). 

Com contribuição de 8,7 pon-
tos na composição do indicador 
brasil, o IIE-Br refl etiu “o au-
mento expressivo no número de 
notícias com menção à incerteza 
em matérias sobre economia 
na imprensa brasileira”. Já o 
componente IIE-Br Expectativa 
contribuiu com apenas 1,3 pon-
to para o aumento do indicador 
geral em dezembro, enquanto 
o IIE-Br Mercado manteve-se 
estável no mês, de um mês para 
o outro (ABr).
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COLUNA DO HERÓDOTO

O agricultor José talvez 

nunca tivesse deixado 

a sua aldeia. A maior 

distância percorrida 

em sua juventude era 

a estrada que liga o 

povoado de Pocariça 

a sede de Leiria, em 

Portugal. 

Sua mobilidade equivalia a 
mesma de seus ancestrais 
na idade média, quando 

a península foi invadida pelos 
mouros provenientes do norte 
da África e por causas não 
registradas ganhou uma pele 
escura, não muito comum por 
lá. O mundo, em pleno século 
19, se resumia nas plantações 
de oliveira e videira e uma ou 
outra cultura de subsistência, 
e nem pensar em conhecer 
outras terras ou mesmo atra-
vessar o mar oceano. José ga-
nhou o sobrenome dos que se 
dedicavam à sangria, extração 
de dentes, verrugas, ou seja 
Barbeiro. 

Movimento mais agudo, 
em Portugal era associado a 
insegurança de nobres que 
disputavam as quintas, ou as 
perseguições políticas e reli-
giosas que as dinastias lusas 
incitaram ao longo dos séculos. 
Por essas e outras andanças 
adotou mais um nome, Sou-
za, de origem cristão novo. O 
mundo se resumia em pouca 
informação, nenhuma leitura, 
desconhecimento do que se 
passava nos continentes, e 
trabalhar de sol a sol, como 
um escravo, para garantir o 
que comer à noite, quando 
se recolhia em uma modesta 
construção.

As potências industriais e 
bélicas se preparavam para 
disputar os mercados pro-
dutores de matérias primas 
baratas, ou sem valor agregado 
como se diz hoje, e exportar 
os manufaturados com valor. 
Investiam os capitais públicos e 
estatais na produção, comércio 
e domínio de rotas marítimas 
com acesso às matérias primas 
estratégicas, como o petróleo, 
cobre, salitre e outras. O século 
19 foi o período do auge do 
imperialismo industrial. 

As economias centrais, 

Europa, depois Estados Uni-
dos e Japão, impuseram uma 
divisão mundial de trabalho 
que remunerava os acionistas 
da City, Wall Street e outras 
bolsas emergentes do novo 
capitalismo. Os alvos princi-
pais localizavam-se no Oriente 
Médio petrolífero, partes do 
continente africano de maté-
rias primas estratégicas, Ásia 
super povoada e portanto um 
mercado altamente lucrativo 
para os manufaturados. 

Enquanto uma parte da 
humanidade se espraiava 
pelos continentes, a bordo de 
navios e trens á vapor, a outra 
parte circulava em volta da 
pequena aldeia, onde tinha 
nascido. O imperialismo, as 
guerras, as alianças, as armas 
de destruição em massa, como 
a metralhadora, as bombas e 
o gás de mostarda não foram 
capazes de sustentar uma paz 
armada. O adágio chauvinista 
se espraiava: “Se queres a paz, 
prepara-te para a guerra.” O 
resultado foi uma passagem 
catastrófi ca do século 19 para 
o 20. Mortes, destruição, fome, 
desesperança e o anseio de se 
procurar um outro lugar para 
viver. 

O Brasil era um deles. Estava 
fora da rota do choque imperia-
lista, vivia da monocultura do 
café, tinha muita terra devoluta 
e uma oligarquia que dominava 
o campo.Uma força gravita-
cional para quem não tinha o 
que comer. Tudo isso fez com 
que homens e mulheres que 
não sabiam se o mundo era 
redondo ou plano, como na 
idade média, buscassem uma 
saída pelo mar. José veio para 
o Brasil, seu irmão foi para 
Macau, na costa da China. 

As correntes imigratórias se 
formaram na Europa em busca 
do alívio para seus sofrimentos. 
Da Espanha emigrou Pedro 
Garcia. Da Itália, especial-
mente do Vêneto, saíram as 
famílias de Amábile Valvassori 
e Angélica Cassonatti. Deixa-
ram o mundo medieval, pré 
capitalista, miserável para se 
aventurar em outras terras e 
constituíram minha família.

(*) - É âncora e apresentador do 
Jornal da Record News e editor do 

blog no R7 (herodoto@r7.com)

COLUNA DO HERÓDOTOO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

Plana ou redonda?

Uma das propostas é mu-
dar o horário da coleta 
de lixo doméstico nas 

ruas das cidade, antecipando 
a retirada dos sacos para antes 
das chuvas, que costumam 
ocorrer no fi m da tarde. Os 
horários exatos, no entanto, 
ainda não estão defi nidos. Outra 
mudança seria manter aberto o 
aterro sanitário da cidade aos 
fi ns de semana, para facilitar a 
retirada dos resíduos.

“O foco das ações é na pre-
venção”, disse o futuro secre-
tário de Segurança Urbana, 
José Roberto Rodrigues. Essas 
ações incluem limpeza prévia 
de áreas que poderão ser alvo 
de alagamentos, distribuição 
de kits para famílias atingidas 
e até a remoção antecipada 
de famílias em situação de 
risco, no caso de imóveis já 
mapeados em São Mateus, na 
zona leste. A equipe de Doria 
fez também críticas à gestão 
do atual prefeito. O secretário 
adjunto da futura Secretaria de 

Prefeito eleito de São Paulo, João Doria.

O contribuinte que quiser 
aumentar a restituição ou 
diminuir o pagamento de Im-
posto de Renda tem até o dia 
31 para doar 6% do tributo a 
ações de proteção à criança 
e ao adolescente. O valor 
vale para pessoas físicas. No 
caso de empresas, é possível 
doar até 1% do tributo. As 
pessoas físicas que fi zerem a 
doação a partir de 1º de janeiro 
continuarão a ter direito ao 
desconto, mas o abatimento 
será reduzido para 3%. 

Somente fundos municipais, 
estaduais, distrital e nacional 
da criança e do adolescente 
podem receber as doações. 
As entidades devem estar 
credenciadas nos Conselhos 
Municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. A 
doação incentivada vale exclu-
sivamente para pessoas físicas 
que preencherem a declaração 
do IR no modelo completo. No 
caso das pessoas jurídicas, o 
mecanismo só pode ser usado 
por empresas que declaram 
pelo lucro real, o que restringe 
as doações a companhias de 
grande porte.

Para fazer a doação, primei-
ramente o contribuinte deve 

Somente fundos municipais, estaduais, distrital e nacional da 

criança e do adolescente podem receber as doações.

O parlamento cubano apro-
vou  uma lei que proíbe o uso 
do nome do ex- presidente 
Fidel Castro em espaços pú-
blicos no país. Adotada por 
unanimidade, a legislação 
proíbe a homenagem “para 
denominar instituições, pra-
ças, parques, avenidas, ruas e 
outros locais públicos, assim 
como qualquer tipo de con-
decoração, reconhecimento 
ou título honorífi co”.

Na última sessão deste 
ano da Assembleia Nacional 
de Cuba, liderada pelo atual 
presidente, Raúl Castro, os 
mais de 600 deputados apro-
varam a última vontade do 
líder da Revolução cubana. A 
legislação também proíbe o 
uso da fi gura de Fidel “para 
erigir monumentos, bustos, 
estátuas, faixas comemo-
rativas e outras formas de 
homenagem” em locais públi-
cos da ilha, de acordo com a 
imprensa cubana. Além disso, 
o nome de Fidel, falecido em 
25 de novembro aos 90 anos, 
está proibido para ser usado 
como “marca e outros signos 
distintivos, nome de domínio 
e desenhos com fi nalidades 

Cuba aprova lei que proíbe 

nome e imagem de Fidel em 

espaços públicos.
O “Grande Museu do Perfu-

me” foi inaugurado em Paris 
recentemente e, como parte 
preciosa do patrimônio fran-
cês, um importante espaço lhe 
foi dedicado na elegante rua 
Faubourg Saint-Honoré, no 
8º distrito. Os 1,4 mil metros 
quadrados são divididos em três 
andares do antigo palacete que 
abrigava a maison do estilista 
Christian Lacroix.

Apesar do tema nacional, 
o museu foi financiado por 
fundos privados, com o apoio 
do Sindicato Francês de Per-
fumaria, que contém 66 casas 
de perfumes franceses. O local 
não colocará em relevância 

marcas particulares, como faz 
o museu Fragonard, também 
em Paris.

Isso porque o “Grande Mu-
seu” aborda a arte da perfu-
maria em três aspectos: as 
origens, que incluem desde os 
relatos de que a Cleópatra, no 
Antigo Egito, usava perfumes 
na tentativa de seduzir Marco 
Antônio, passando pelo perí-
odo napoleônico, os “cheiros 
do cotidiano” e os segredos 
da profissão de perfumista. 
Durante a visita, mais de 70 
odores selecionados por uma 
equipe de especialistas contam 
a trajetória do perfume através 
do tempo (ANSA).

O Museu do Perfume de Paris propõe visita olfativa.
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Piaggio pode 
ganhar mais 10 
lojas no Brasil 
em 2017

O grupo responsável por tra-
zer a Piaggio ao Brasil anunciou 
que seu objetivo é abrir mais 10 
lojas no país para comercializar 
a scooter mais famosa da Itália, 
a Vespa, no ano de 2017. A 
montadora, que iniciou suas 
vendas no Brasil no dia 4 de 
outubro, pretende totalizar 
40 pontos de venda até 2018, 
distribuídos pelos principais 
mercados brasileiros.

No último dia 8 de dezembro, 
o grupo lançou sua nova loja em 
São Paulo, a Motoplex, conside-
rada a segunda maior do mundo, 
atrás apenas da unidade da Itália. 
Além disso, foram anunciados 
mais quatro modelos de Vespa 
que serão comercializados no 
Brasil. Entre elas, estão a Liberty 
150 cmü, Medley 150 cmü, Ber-
vely 300 cmü e MP3 300 cmü, 
que possui três rodas. A expec-
tativa da Piaggio é aproveitar o 
aumento das vendas de scooters 
no Brasil, que cresceram cerca 
de 60% entre 2009 e 2015, para 
obter uma fatia de pelo menos 
10% do mercado nos próximos 
cinco anos.

A Vespa é um dos ícones da 
cultura italiana. Até hoje, mais de 
18 milhões de unidades já foram 
fabricadas, e seu nome é símbolo 
de elegância e estilo (ANSA).

Contra enchentes, Doria vai 
mudar horário da coleta de lixo
O prefeito eleito de São Paulo, João Doria, anunciou na manhã de ontem (28), planos de ações para 
conter os efeitos das chuvas de verão a partir do início da sua gestão, na semana que vem

a poda de mato, eram 120 
equipes. Agora são 35. Eram 
1.200 pessoas, agora são 420. 
Na remoção de árvores, eram 
900 equipes, hoje são 400”, 
disse o adjunto, que informou 
ter coletado esses dados com 
as prestadoras de serviços sub-
contratadas pela Prefeitura.

Ao prometer tentar ampliar 
esses quadros, Doria foi con-
frontado com outro anúncio 
já feito por ele, de um corte 
linear de 15% nos contratos 
públicos, o que tornaria difícil 
a ampliação de pessoal. “Vamos 
ter um corte linear de 15% e 
comunicamos todas as empre-
sas. No bom entendimento com 
as empresas, fi cou muito claro 
que não haverá interrupção de 
serviço. Pelo contrário, haverá 
melhoria da efi ciência”, disse 
Doria. As propostas contra 
enchentes do prefeito eleito 
reciclam promessas já feitas à 
população para conter diferen-
tes transtornos relacionados às 
tempestades de verão.

Coordenação das Prefeituras 
Regionais, Fabio Lepique, dis-
se que avaliou a situação das 
equipes de zeladoria e que “a 
notícia não é boa”.

“A média histórica, dos 

últimos cinco anos, era de 10 
mil pessoas de pavimentação 
viária, os Tapa-Buracos. Agora 
é de 8.600 pessoas. Eram 800 
equipes, agora são 350. Na 
conservação de áreas verdes, 

Contribuinte tem até dia 31 para 
destinar 6% do IR a ações sociais

escolher um ou mais municípios 
e estados para receber os recur-
sos. Em seguida, é necessário 
verifi car se o Fundo de Direitos 
da Criança e do Adolescente 
está implementado na localida-
de e pedir os dados bancários do 
fundo – nome, agência e conta. 
Alguns fundos permitem a im-
pressão de boletos bancários 
pela internet.

Depois de transferir a quan-
tia, o contribuinte deve enviar 
o comprovante ao Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adoles-
cente da cidade ou do estado, 

com nome completo, endere-
ço, telefone e CPF. O fundo 
emite então o comprovante 
da doação, que deve constar 
da Declaração do IRPF a ser 
entregue até 30 de abril. Ao 
preencher a declaração, a pes-
soa física deve incluir os dados 
do comprovante no campo 
Pagamentos e Doações Efe-
tuados do programa gerador. 
É necessário digitar o código 
correspondente a Doações 
– Estatuto da Criança e do 
Adolescente para concluir o 
registro da doação (ABr).

‘Grande Museu do 
Perfume’ abre as 
portas em Paris

Cuba proíbe nome
de Fidel em

espaços públicos

comerciais ou publicitárias”.
O desejo de Fidel foi di-

vulgado pelo seu irmão, Raul 
Castro, hora antes de seu 
sepultamento. “Ele rejeitava 
qualquer manifestação de cul-
to à personalidade e foi conse-
quente com esta posição até 
nas últimas horas de sua vida”. 
A nova lei apenas permite 
que o nome do ex-presidente 
cubano seja utilizado para 
denominar instituição de es-
tudos sobre sua “trajetória na 
história” de Cuba. As sanções 
para quem violar a lei não fo-
ram informadas (ANSA).

As altas temperaturas registra-
das no país neste verão devem 
permanecer elevadas em várias 
capitais na virada do ano. No 
Rio de Janeiro a previsão é que 
a máxima chegue a 38°C no dia 
31 de dezembro. Não há previsão 
de chuvas nesse último dia do 
ano, quando cerca de 2 milhões 
de pessoas devem acompanhar a 
festa da virada nas praias. Já para 
o primeiro dia de 2017, a previsão 

Virada do ano será de muito calor
é de céu encoberto com chuvisco 
e máxima chegando a 35°C, de 
acordo com o Inmet.

O verão também chegou com 
altas temperaturas a São Paulo e 
o calor deve continuar na capital 
paulista no dia 31 com previsão de 
máxima de 34°C. Há possibilidade 
de pancadas de chuva e trovoadas 
isoladas. Nas capitais nordestinas, 
o calor também deve marcar o 
encerramento de 2016.
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Mega-Sena da Virada: 
mude de vida

mesmo se não ganhar

As lotéricas daqui a 

pouco estarão lotadas, 

com fi las enormes, por 

causa da Mega-Sena 

da Virada, que, neste 

ano, premiará mais 

de R$ 250 milhões ao 

ganhador

Muita gente aposta não 
só dinheiro, mas tam-
bém a esperança em 

ganhar essa quantia de dinhei-
ro e resolver, de uma vez por 
todas, a vida fi nanceira. 

Embora a situação seja de 
euforia, é preciso cautela. 
Fazer “uma fezinha”, desti-
nando pequenos valores para 
esta fi nalidade, faz parte da 
brincadeira e é divertido. No 
entanto, há pessoas que se 
tornam “viciadas” em apostar, 
o que, ao invés de ajudar, atra-
palha – e muito – as fi nanças 
pessoais.

O grande erro é achar que 
a única forma de se tornar 
independente fi nanceiramente 
é por meio da sorte. Chegar a 
uma fase da vida em que não 
precisa mais trabalhar por ne-
cessidade, apenas por prazer, 
é um mérito de quem busca 
se educar financeiramente, 
planejando-se para alcançar 
esse objetivo.

Na educação fi nanceira, a 
pessoa aprende a ter sonhos 
materiais que serão realizados 
e entre estes sempre deverá 
estar o da independência 
financeira. Na Metodologia 
DSOP, dividimos os sonhos em: 
curto (até um ano), médio (de 
um a dez anos) e longo prazo 
(mais de dez anos). Se tornar 
sustentável fi nanceiramente 
deve ser um objetivo de longo 

prazo, porém, para atingir, o 
início deve ser imediato.

Em uma aposta da Mega-
Sena da Virada, a chance de 
acertar todos os seis números é 
de uma em 50.063.860, segun-
do os dados ofi ciais da Caixa. 
Por outro lado, apostando na 
educação fi nanceira, para se 
tornar sustentável fi nancei-
ramente depende só de você. 
Para isso, o caminho deve ser 
o contrário do que normal-
mente fazem: ao receber seus 
rendimentos, a pessoa já deve, 
imediatamente, separar uma 
parte para os seus sonhos. 

Com isso, não haverá risco de 
cair nas tentações do consumo 
e não sobrar dinheiro para 
poupar. Também é fundamen-
tal que se saiba exatamente 
os valores desses sonhos, 
descobrindo, assim, o quanto 
deverá guardar mensalmente 
para cada um. O tipo de apli-
cação que deverá feito para 
realização dos sonhos também 
dependerá do tempo que pre-
tende realizá-los. 

Para uma aposentadoria 
sustentável fi nanceiramente, é 
preferível aplicações de longo 
prazo, como uma previdência 
privada ou título do tesouro 
direto.

Enfi m, o problema não é 
apostar, mas não ter consci-
ência desses atos e apostar o 
seu futuro nisso. 

Se quiser realmente ter 
chances de ter o dinheiro para 
sua segurança financeira o 
caminho é ter sonhos e buscar 
educar-se fi nanceiramente.

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira de Educadores Financeiros 

e da DSOP Educação Financeira. Autor 
do best-seller ‘Terapia Financeira’; do 
lançamento de ‘Mesada não é só din-
heiro’; e da primeira Coleção Didática 

de Educação Financeira do Brasil.

Reinaldo Domingos (*)

A - Trabalhadores com Defi ciência 
A Caterpillar Brasil foi eleita pela Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Defi ciência a melhor empresa para trabalhadores com defi -
ciência, na terceira edição do prêmio, que visa ampliar a visibilidade das 
boas práticas de inclusão profi ssional adotadas por empresas do Estado 
de São Paulo. Ao todo, 80 empresas públicas e privadas participaram da 
pesquisa, que avaliou diversos quesitos, como a promoção da política dos 
direitos da pessoa com defi ciência, igualdade de oportunidades, nível 
de sustentabilidade dos projetos e condições materiais e psicológicas. 
Para as grandes empresas, a análise também abrangeu o cumprimento 
da legislação sobre a reserva de vagas para pessoas com defi ciência. 
Outras informações: (www.caterpillar.com.br). 

B - Diagnóstico Genético  
Com quatro anos de existência, a Mendelics proporcionou um novo 
cenário para a acessibilidade de diagnóstico genético no Brasil. O 
laboratório possui a maior capacidade de sequenciamento genético da 
América Latina, tecnologia de ponta e médicos geneticistas renomados 
que tornaram o diagnóstico genético acessível e inclusivo através da 
criação de um software próprio, o Abracadabra, que auxilia a análise 
genômica de mais de oito mil síndromes e doenças genéticas. O software 
de interpretação foi aprimorado ao longo dos anos e está em sua versão 
3.0. A criação da plataforma de big data foi realizada por uma equipe 
de programadores e bioinformatas brasileiros na Mendelics. Saiba mais 
em (www.mendelics.com).

C - Mercado de Café
A Organização Internacional do Café (OIC) destaca em seu Relatório 
sobre o mercado de Café, que a recente recuperação dos preços “sofreu 
uma inversão signifi cativa” que pode ser atribuída em grande parte a 
perspectivas de melhores condições climáticas verifi cadas nas regiões 
produtoras no Brasil e Vietnã, e também à valorização do dólar norte-
americano em relação à moeda brasileira. Esses dois fatos abrandaram 
preocupações do mercado cafeeiro mundial como a possível redução 
da oferta de café no futuro pelo fato de o mercado ter tido défi cit nos 
dois últimos anos, devido principalmente às perdas na produção do 
café Robusta. Conforme a OIC, o mercado deverá continuar a ter café 
disponível, tanto que nos 12 últimos meses as exportações totalizaram 
112,4 milhões de sacas. Saiba mais em (www.consorciopesquisacafe.
com.br).

D - Residência Médica 
Termina amanhã (30), às 22h00, o prazo de inscrições no processo seletivo 
da Residência Médica da Santa Casa de Marília. O exame, composto de 
prova objetiva, entrevista, análise e arguição do currículo, será realizado 
por meio do Instituto Zambini (www.zambini.org.br). O formulário para 
inscrições também está disponível no site. A prova objetiva será aplicada 
em 17 de janeiro. São oferecidas 16 vagas distribuídas nas especialida-
des de anestesiologia (6), ortopedia/traumatologia (4), cardiologia (4) 
e medicina intensiva (2). Os cursos são credenciados pela Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM) do Ministério da Educação. A 
Santa Casa de Marília possui mais de 40 anos de experiência na formação 
de médicos especialistas. 

E - Livros Digitais 
Pensando seu ecossistema digital de modo integrado, com conteúdo 
em formato de e-books, aplicativo de leitura, audiolivros, plataforma de 
autopublicação [Publique-se] e, claro, o e-reader LEV, a Saraiva oferece 
mais uma novidade inédita e passa a comercializar cards de livros digitais 
também em suas lojas. Com esta ação a rede torna-se a única livraria a 
disponibilizar esta modalidade de conteúdo em suas unidades físicas. 
A iniciativa faz parte da estratégia multicanal da empresa, pensada de 
forma integrada entre a rede e site de e-commerce e mobile. Na lista 
estão desde clássicos como O Nome da Rosa e O Diário de Anne Frank, 
até livros temáticos sobre Política, História, Negócios, Fantasia e Fe-
mininos, além de títulos que fi guram na lista dos mais vendidos, como 
A Garota No Trem.

F - Segmento Farmacêutico
Há 7 décadas, o maior complexo farmacêutico da América Latina man-
tém sua fi losofi a de crescimento contínuo com qualidade, e se consolida 
entre os maiores no segmento de genéricos, e no mercado nacional, com 
novas estratégias também para o setor hospitalar. Nos últimos anos, o 
Laboratório Teuto/Pfi zer investiu mais de R$ 200 milhões na expansão 
da capacidade produtiva. No setor de sólidos, a produção saltou de 640 
milhões para 1 bilhão de unidades produzidas/mês. No setor de injetá-
veis, a capacidade saltou de 17 para 35 milhões de unidades/mês, com 
a inauguração de uma nova área de produção. Como resultado desses 
investimentos, a empresa também realizou mais de 600 contratações. 
Hoje, a companhia possui mais de 3,5 mil colaboradores diretos, sendo 800 
somente nas áreas de qualidade. Saiba mais em (www.teuto.com.br).

G - Cloro, Soda e PVC 
A Unipar Carbocloro concluiu a última etapa de aquisição da Solvay 
Indupa. Depois de um processo iniciado com o anúncio da operação em 
2 de maio do ano passado e a aprovação pelo Cade em 07 de dezembro, 
começa agora o processo de integração. Na nova confi guração, a Unipar 
Carbocloro passa a ser a maior fabricante de cloro/soda e a segunda maior 
fabricante de PVC da América Latina, com capacidade instalada de 510 
mil toneladas de PVC, 670 mil toneladas de cloro e 750 mil toneladas 
de soda. Além das unidades Santo André, na região metropolitana de 
São Paulo, e Bahía Blanca, na Argentina, que passam a se chamar Uni-
par Indupa, a operação industrial conta ainda com a fábrica da Unipar 
Carbocloro em Cubatão, no litoral de São Paulo. 

H - Energia de Itaipu 
A Itaipu Binacional atingiu ontem (28), pela manhã, excepcionais 102 
milhões de megawatts-hora (MWh). A quatro dias para o fi m de 2016, 
com uma média diária acima de 250 mil MW, a perspectiva é fechar o ano 
com uma produção total em torno de 103 milhões de MWh. Geração é 
inédita no mundo. Se confi rmada, a quantidade será 3 milhões superior 
à meta de 100 milhões de MWh projetada para o melhor ano de todo os 
tempos de funcionamento da usina. Em 2016, Itaipu ultrapassou a marca 
de Três Gargantas e voltou a liderar a produção anual de produção de 
energia elétrica.

I - Réveillon na Canção 
A virada de ano na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, reunirá mais 
de 15 mil fi éis, de 30 de dezembro a 1° de janeiro. Na programação do 
tradicional Acampamento de Ano Novo, shows, palestras, Adoração 
ao Santíssimo Sacramento, missas, reza do terço e grupo de oração. 
O tema deste ano será “Mostra-me Senhor os teus caminhos”. São 
atrações musicais: banda Anjos de Resgate; Suely Façanha; Emanuel 
Stênio; e Frutos de Medjugorge. A Canção Nova oferece um espaço 
de 8 mil m² para camping, dividido em três áreas: família, masculino 
e feminino, com capacidade total para 2,8 mil barracas. A entrada é 
gratuita. Programação completa em: (eventos.cancaonova.com/edicao/
acampamento-de-ano-novo-19/).

J - Uso do Espaço por Drones
Para iniciantes e profi ssionais que desejam saber maiores informações e 
atualizações do sistema online lançado recentemente pelo Departamento 
de Controle do Espaço Aéreo (Decea), agora é a hora de fi car por dentro 
e tirar as dúvidas. Pensando nisso, foi realizada uma palestra online no 
último dia 21, com o tema “Novidades do Decea para operar Drones”, 
que contou com a presença do Capitão Leonardo Haberfeld, do Decea, 
e foi mediada por Emerson Granemann, diretor do DroneShow. A maio-
ria das questões foi sobre a regulamentação para o uso de drones no 
Brasil, o que demonstra o interesse da audiência em trabalhar de forma 
correta e legal. O replay já está disponível em (https://app.webinarjam.
net/replay/17520/0a508c7225/0/0).

A - Trabalhadores com Defi ciência 
A Caterpillar Brasil foi eleita pela Secretaria de Estado dos Direitos da 

D - Residência Médica 
Termina amanhã (30), às 22h00, o prazo de inscrições no processo seletivo

O Federal Reserve (Fed) 
decidiu no fi m de 2016 
aumentar a taxa e in-

formou que prevê mais três 
aumentos da taxa em 2017. A 
subida torna mais atrativas as 
aplicações no mercado norte-
americano em relação a outros 
países, principalmente entre os 
emergentes, incluindo o Brasil. 
A elevação anunciada em me-
ados de dezembro mudou os 
juros da faixa de 0,25% a 0,5% 
para 0,5% a 0,75%. 

“Se aumenta lá, sempre há 
um desequilíbrio no que diz 
respeito à distribuição de 
recursos internacionais. No 
caso do Brasil, há um volume 
de recursos aqui por causa da 
atratividade do preço do di-
nheiro. Mas se a taxa americana 
sobe, isso criará atratividade lá, 
já que as poupanças internacio-
nais passam a ser alocadas para 
os Estados Unidos”, explica 
o economista Paulo Dantas 
da Costa, ex-presidente do 
Conselho Federal de Econo-
mia (Cofecon). A mudança de 
comando nos Estados Unidos, 
com a chegada de Donald 

A subida torna mais atrativas as aplicações no mercado norte-americano.

A legislação do FGTS pode 
ser alterada para autorizar o 
trabalhador a usar o dinheiro 
para pagar mensalidades de 
curso superior ou profi ssio-
nalizante, em seu benefício 
ou de familiares. A medida foi 
incluída, por meio de emenda, 
em projeto que está pronto 
para decisão na Comissão 
Educação do Senado.

Com a emenda, o projeto do 
senador Paulo Paim (PT-RS) 
permite ao trabalhador utilizar 
o saldo do FGTS também para 
quitar empréstimo contraído 
com o Fies para pagar facul-
dade. A emenda foi proposta 
pela relatora, senadora Ana 
Amélia (PP-RS). Ela incor-
porou sugestões de projetos, 
que estão em análise conjunta, 
ao texto original de Paim. São 
cinco propostas, todas bus-
cando ampliar as alternativas 
de acesso aos recursos do 

O governo do Panamá anunciou 
que o grupo Odebrecht, acusado de 
pagar U$ 59 milhões em subornos 
para obter contratos, não poderá 
participar de futuras licitações no 
país. De acordo com um comuni-
cado lido pelo ministro da Presi-
dência, Álvaro Alemán, o governo 
panamenho decidiu “adotar as 
ações necessárias para proibir que o 
Grupo Odebrecht obtenha qualquer 
contrato em futuros processos de 
licitação pública”.

A proibição estará vigente até que a 
Odebrecht demonstre “uma colabora-
ção efetiva e efi caz nas investigações 
do Ministério Público e se garantam 
os valores que o grupo deve restituir 
ao Estado” pelos prejuízos causados, 
declarou Alemán. Ele disse que o go-
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Elevação de juros norte-
americanos preocupa 

economia mundial
A elevação da taxa básica de juros norte-americana é uma das principais preocupações no cenário 
econômico mundial para 2017

Trump à presidência, também 
deve ter refl exos diretos na 
economia mundial. 

“Tenho visto com certa 
apreensão a variável Trump”, 
avalia Costa, principalmente 
por causa de declarações do 
presidente eleito em defesa de 
empresas norte-americanas. 
Para a Europa, a expectativa 
para o próximo ano, segundo 
o economista, é que a região 

mantenha o desempenho eco-
nômico fraco registrado em 
2016. No caso da China, os 
indicadores mostram que o 
crescimento econômico do 
país deve desacelerar em 2017, 
com uma política monetária 
mais restritiva. A projeção de 
crescimento é de 6,5% ante os 
6,7% que devem ser registrados 
em 2016. 

“Chega em um ponto que vai 

à exaustão porque não existem 
fatores econômicos que deem 
sustentação a crescimentos de 
6%, 7% ao ano. Mas no caso 
chinês a gente faz uma ressalva 
porque é um país que tem um 
mercado interno de mais de 1,4 
bilhão de pessoas. É comple-
tamente diferente quando se 
compara ao mercado brasileiro, 
com cerca de 200 milhões de 
pessoas”, disse Costa (ABr).

FGTS para pagamento de faculdade 
e curso profi ssionalizante

FGTS pelo trabalhador.
Pelo Regimento do Senado, 

apenas um projeto pode contar 
com o voto do relator pela apro-
vação. Ana Amélia optou pela 
proposta de Paim, que sugere 
alterações mais abrangentes na 
Lei do FGTS. Um dos objetivos 
é autorizar o trabalhador a sa-
car o saldo da conta do FGTS 
a qualquer momento depois 
que completar 60 anos, e não a 
partir dos 70, como estabelece 
a lei em vigor. 

A proposta surgiu como 
projeto de iniciativa popular e 
foi adotado por Paim para que 
o texto passasse a tramitar re-
gularmente no Congresso. De 
acordo com o senador, apesar 
de o FGTS ter significado 
uma conquista para o traba-
lhador, os titulares das contas 
enfrentam perdas, por razões 
que passam pela sonegação de 
depósitos, expurgos infl acioná-
rios e a não aplicação de juros 
progressivos (Ag.Senado).

Panamá proíbe Odebrecht de atuar no país
verno do Panamá adotará “medidas” 
para que a Odebrecht abandone os 
processos de concorrência para os 
quais estava pré-qualifi cada, no país, 
como a construção da Linha 3 do 
metrô da capital e de uma ponte no 
Canal do Panamá.

O governo panamenho também 
cancelará “sem custo para o Estado” 
um contrato com a Odebrecht para 
a construção de uma hidrelétrica. O 
Departamento de Justiça dos Estados 
Unidos concluiu que a Odebrecht pa-
gou subornos em nove países latino-
americanos para obter contratos. 
Somente no Panamá o grupo teria 
pago, entre 2010 e 2014, mais de U$ 
59 milhões em subornos, para fechar 
contratos totalizando U$ 175 milhões 
(Rádio França Internacional). 
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Decreto regulamenta 
a Lei das Estatais

Foi publicado no Diário Ofi cial 
da União de ontem (28) o decreto 
presidencial que regulamenta o 
Estatuto Jurídico das Empresas 
Estatais, previsto na lei sobre o 
assunto, sancionada em junho 
pelo presidente Michel Temer. O 
decreto apresenta regras para a 
nomeação de administradores e 
conselheiros das estatais, visando 
evitar seu aparelhamento por par-
tidos ou grupos políticos.

Abrangendo todas as compa-
nhias controladas pelo Estado 
– o que inclui empresas públicas, 
sociedades de economia mista e 
subsidiárias, e sociedades cuja 
maioria do capital votante pertença 
direta ou indiretamente à União 
– o decreto detalha mecanismos 
e estruturas de transparência e 
governança, tratando ainda das 
licitações a serem feitas por essas 
entidades. 

No caso das empresas estatais de 
menor porte, que possuem receita 
operacional bruta anual inferior a 
R$ 90 milhões, o decreto exige as 
mesmas estruturas das grandes 
empresas, com comitê de auditoria, 
área de compliance, e requisitos e 
vedações para administradores e 
conselheiros (ABr). 
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Hoje, no Brasil, temos 

mais de 92 tributos para 

cumprir (impostos, 

contribuições de taxas, 

contribuições de 

melhoria)

De acordo com a Receita, 
a carga tributária nacio-
nal, ou seja, a soma de 

todos os tributos que o gover-
no cobra das empresas e dos 
cidadãos a cada ano, chegou a 
32,7% do PIB em 2015, 40% a 
mais do que no início dos anos 
1990. Para se ter ideia, segundo 
cálculos do Instituto Brasileiro 
de Planejamento Tributário, 
cada brasileiro terá de traba-
lhar 153 dias ou cinco meses 
e um dia apenas para pagar a 
sua parcela ao Fisco. 

É como se, só a partir de 
junho, o dinheiro realmente 
começasse a entrar no caixa 
das empresas e no bolso dos 
cidadãos. Diante desse desca-
labro e de um cenário de incer-
teza econômica como o atual, é 
fundamental ao empreendedor 
buscar alternativas legais para 
reduzir o peso tributário a ele 
imposto, e para isso o planeja-
mento tributário assume papel 
vital na saúde fi nanceira das 
empresas. 

A opção pelo regime tribu-
tário mais adequado para o 
negócio, seja Lucro Real, Lucro 
Presumido ou Simples, é um 
trabalho que precisa ser feito 
com cuidado, com a análise de 
todos os dados corporativos, 
mês a mês, simulações que 
considerem todos os aspectos 
pertinentes a cada regime de 
apuração, projeções, e análise 
do contexto econômico, lem-
brando que a legislação não 
permite mudanças ao longo 
do ano-calendário.

E para isso o melhor caminho 
para os empreendedores é bus-
car o auxílio de profi ssionais 
qualifi cados para assessorá-
los na hora da escolha. Este 
profissional deve conhecer 
os processos da empresa, os 
produtos vendidos ou produ-
zidos e serviços prestados do 
contribuinte, direcionando o 
melhor cenário de pagamento 
dos tributos.

As indústrias, por exemplo, 
devem levar em consideração 
na hora da escolha que as mar-
gens estão cada vez menores, 
e se a empresa estiver com 

prejuízo contábil e fi scal não faz 
o menor sentido pagar tributos 
sobre o faturamento. Ainda há 
a substituição tributária e o IPI, 
que exige a máxima atenção 
na correta classifi cação dos 
produtos no cadastro NCM 
(Nomenclatura Comum do 
Mercosul), que poderá ser con-
sultado no site da Receita para 
defi nição da alíquota do IPI e 
posteriormente do ICMS. 

Nas empresas de serviço, 
geralmente o lucro presumido 
ou o simples (se a atividade 
for permitida e o faturamento 
até R$3.600.000,00/ano) são 
as melhores opções. Em 2013, 
o governo alterou o conceito 
de Receita Bruta e as empre-
sas de serviços que pagam 
despesas para seus clientes 
e depois solicitam reembolso, 
como por exemplo escritórios 
de auditoria e de advocacia, 
podem ser tributadas, ou seja, 
pagar tributos sobre estes 
reembolsos.

No comércio, o simples na-
cional geralmente é a melhor 
opção para contribuintes que 
faturam até R$3.600.000,00/
ano. Todavia, precisa-se aten-
tar aos produtos monofásicos 
(retenção de PIS/Cofi ns) e 
substituição tributária (ICMS), 
para que o contribuinte não 
pague duas vezes o mesmo 
tributo. Nem sempre o Simples 
é o melhor caminho, cuidado. 
Sabemos que há ainda um tabu 
muito grande no mercado, e o 
contribuinte se sente muitas 
vezes receoso na realização 
do planejamento tributário, 
temendo consequências nega-
tivas ou penalizações por parte 
do poder público. Mas lembre-
se: elisão fi scal nada tem a ver 
com evasão fi scal.

No mais, só com uma boa 
governança (administrando, 
auditando e planejando) tribu-
tária a empresa pode recuperar 
tributos pagos indevidamente 
e iniciar um processo de eco-
nomia tributária, garantindo 
um melhor desempenho no 
resultado da companhia e se 
preparando para as – espero 
que ótimas – surpresas de 
2017. 

(*) - É CEO do Grupo PWA (Partwork 
Associados), empresa com aliança 

internacional (GGI), que atua nos 
serviços de auditoria, contabilidade 

e administração, e membro da 
Comissão do Núcleo de Jovens 

Contabilistas do Conselho Regional 
de Contabilidade-SP.

Maurício Tadeu de Luca Gonçalves (*)

Planejamento tributário 
é vital para a saúde 

fi nanceira das empresas

Ajuda 
voluntária

à estudantes 
com baixo 
rendimento
A criação de um programa 

de incentivo ao atendimento 
voluntário a alunos com bai-
xo rendimento escolar está 
em análise na Comissão de 
Educação do Senado. Sob a 
relatoria da senadora Ana 
Amélia (PP-RS), o projeto 
cria o Programa Nacional de 
Incentivo ao Atendimento 
Voluntário para Alunos com 
Defi ciência no Aprendizado 
Escolar. 

A proposta prevê um 
programa no âmbito de cada 
escola, com participação 
voluntária de professores, 
especialistas em educação 
e pessoas da comunidade 
escolar devidamente capa-
citados para atividades de 
reforço com os alunos com 
difi culdade de aprendizado. 
O atendimento deve ser feito 
a cada fi m de bimestre. O 
objetivo, segundo autor da 
proposta, o ex-deputado 
Eduardo Cunha, é estimular 
o atendimento específi co, 
nas escolas públicas de en-
sino fundamental e médio, 
dos estudantes com baixo 
rendimento escolar e, com 
isso, reduzir os índices de re-
petência e evasão escolar.

No Brasil, a repetência es-
colar é um problema que exi-
ge atenção do poder público. 
Resultados do PISA de 2015, 
mostraram que 36% dos es-
tudantes de 15 anos no país 
afi rmam ter repetido uma 
série escolar ao menos uma 
vez. O levantamento aponta 
que, em média, 20,3% dos 
estudantes reportaram ter 
repetido pelo menos uma vez 
nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, e pratica-
mente o mesmo percentual 
indicou ter repetido pelo 
menos uma vez em alguma 
série dos anos finais do 
Ensino Fundamental. Em 
países como Estados Unidos, 
Canadá ou Coreia do Sul, 
esse percentual fi ca abaixo 
dos 5% (Ag.Senado).

A Comissão Especial da Re-
forma Política vai priorizar, no 
próximo ano, alterações legis-
lativas com foco nas eleições 
de 2018. O colegiado busca 
alternativas para reverter o 
atual quadro de crise política 
e de insatisfação do eleito-
rado. O desafi o é alcançar 
consensos em torno de temas 
polêmicos, que deverão estar 
aprovados pela Câmara e pelo 
Senado até o fi m de setembro 
de 2017. Esse é o prazo para 
que as mudanças possam 
valer nas próximas eleições, 
em 2018, quando serão es-
colhidos os novos presidente 
da República, governadores e 
senadores, além de deputados 
federais e estaduais.

Como o tempo é curto, o 
relator da comissão especial, 
deputado Vicente Candido 
(PT-SP), prevê articulações 
mesmo antes do fi m do reces-
so parlamentar, em fevereiro. 
“Achamos por bem começar 
o ano com uma agenda um 
pouco mais arrojada, pegan-
do janeiro, fevereiro e março 
para construir maioria ou 
consenso em alguns pontos”, 
disse. “Eu elegeria sistema 
de votação e fi nanciamento 
público como os principais 
pontos a ser desvendados para 
resolver a campanha de 2018. 
E a gente continuaria, depois, 
trabalhando os demais pontos 
para as próximas eleições”, 
acrescentou.

Para Vicente Candido, sistema de votação e fi nanciamento de 

campanhas serão os primeiros tópicos a serem

discutidos pela comissão.

O processo caracterizou-
se por polêmica e di-
vergência de opiniões 

no Parlamento e na sociedade, 
o que o diferencia do ocorrido 
com Fernando Collor, em 1992. 
Os casos de impeachment de 
Dilma e Collor podem ser ca-
racterizados por momento de 
crise econômica e baixa popu-
laridade dos presidentes. 

Dilma, no início, contava com 
ampla base aliada do Congres-
so, o que foi diminuindo ao 
longo do julgamento. Já Collor 
governou com baixo apoio 
parlamentar. Dilma teve forte 
apoio de movimentos sociais 
e de organizações sindicais, 
como a CUT, que organizou 
manifestações contrárias ao 
impedimento. Na época de 
Collor, movimentos e entidades 
da sociedade foram favoráveis 
à queda do presidente.

O processo de impeachment 
de Dilma Rousseff teve início 
em 2 de dezembro de 2015, 
quando o ex-presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, deu 
prosseguimento ao pedido 
dos juristas Hélio Bicudo, 
Miguel Reale Júnior e Janaína 

Sessão do Senado de 31 de agosto de 2016 para julgamento do impeachment de Dilma Rousseff.

A Anac aprovou uma regra 
que autoriza as companhias 
aéreas a cobrarem, a partir de 
março, por bagagem despa-
chada. Em protesto contra a 
decisão, a deputada Mariana 
Carvalho (PSDB-RO) pro-
tocolou, juntamente com o 
deputado Felipe Bornier, do 
PROS do Rio de Janeiro, um 
projeto, que visa proibir esse 
tipo de cobrança extra de tarifas 
para bagagens de passageiros. 
Mariana conta que pretende 
realizar audiências para a dis-
cussão do assunto assim que o 
recesso legislativo acabar.

“Juntamente com o deputado 
Bornier demos entrada para 
fazer com que esse projeto 
tenha toda tramitação para 
proibir qualquer tipo dessa 
legislação seja colocada em 
prática no nosso país. Estamos 

aguardando. Até março [vamos] 
fazer discussões, fazer audiên-
cias. Até outros deputados já 
entraram com requerimentos 
para não permitir que isso 
aconteça”, declarou. Logo após 
da decisão da Anac, o Senado 
aprovou um projeto de decreto 
legislativo que derruba a regra. 
A medida ainda será analisada 
pela Câmara. 

Mariana ainda criticou o 
preço abusivo das passagens 
dentro do Brasil.

“Eles colocam que vão re-
duzir a condição do preço da 
passagem. Só que, infelizmente, 
não dá pra gente acreditar. Até 
porque a gente já tem provas de 
outros momentos que deram 
oportunidade que puderam 
abaixar os preços das passagens 
e não abaixaram”, acrescentou 
(psdbnacamara).

Deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO).

Um dos temas mais debatidos 
e com menos consenso no Con-
gresso é a reforma do sistema 
tributário. Especialistas, no 
entanto, são unânimes em dizer 
que é preciso simplifi car a legis-
lação e acabar com a chamada 
guerra fi scal entre os estados, 
tudo isso sem aumentar a carga 
de impostos que os brasileiros 
pagam, hoje em torno de 35% 
do PIB. Logo depois do fi m do 
recesso parlamentar, mais uma 
proposta de reforma tributária 
será apresentada, dessa vez 
pelo deputado Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR).

Ele foi nomeado relator da 
Comissão Especial da Reforma 
Tributária em outubro, no lugar 
do deputado Andre Moura 
(PSC-SE), que já tinha apre-
sentado um parecer preliminar. 
A proposta de Moura, por falta 
de acordo, não chegou sequer 
a ser votada. Hauly acha que, 
dessa vez, a reforma tributária 
conseguirá avançar. Ele já apre-
sentou os pontos principais de 
sua proposta, que inclui menos 
tributos e o fi m da guerra fi scal, 
nome que se dá aos incentivos 

Hauly quer que o IOF seja usado para fi nanciar a Previdência.
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Impeachment de Dilma marca ano 
de 2016 no Congresso e no Brasil

Entre tantos acontecimentos marcantes de 2016, um dos que mais impactaram o país e o Congresso 
foi o  impeachment da presidente Dilma Rousseff

Paschoal . Com uma duração 
de 273 dias, o caso se encerrou 
em 31 de agosto de 2016, tendo 
como resultado a cassação do 
mandato, mas sem a perda dos 
direitos políticos de Dilma.

Na justifi cação para o pedido 
de impeachment, os juristas 
alegaram que a então presi-
dente havia cometido crime de 
responsabilidade pela prática 
das chamadas “pedaladas fi s-
cais” e pela edição de decretos 

de abertura de crédito sem a 
autorização do Congresso. A 
acusação argumentou que os 
decretos autorizaram suple-
mentação do orçamento em 
mais de R$ 95 bilhões e contri-
buíram para o descumprimento 
da meta fi scal de 2015. 

Em relação às pedaladas, a 
acusação disse que não foram 
apenas atrasos operacionais 
porque o débito do Tesouro com 
os bancos públicos se acumulou 

por longo tempo e chegou a va-
lores muito altos. O objetivo das 
“pedaladas”, como afi rmaram, 
teria sido, portanto, esconder 
a real situação fi scal do país. 
A defesa, por sua vez, afi rmou 
que os decretos de crédito su-
plementar foram baseados em 
remanejamento de recursos, 
excesso de arrecadação ou 
superavit fi nanceiro, ou seja, 
não signifi caram aumento de 
despesa (Ag.Senado).

Comissão da reforma política priorizará 
mudanças com foco em 2018

Diante da proibição do STF 
sobre doações empresariais 
para campanhas eleitorais, 
Candido acredita em acordo em 
torno do fi nanciamento público 
ou misto, com doações de pes-
soas físicas. Outra alternativa é 
a proposta do deputado Marcus 
Pestana (PSDB-MG), que cria 
o Fundo Especial de Financia-
mento da Democracia. Além 
do fi nanciamento e do sistema 
de votação, fazem parte dos 
15 tópicos da reforma política 
questões como o possível fi m da 
reeleição e do voto obrigatório, 
a coincidência de eleições, a du-
ração dos mandatos, o estímulo 
à participação das mulheres na 
política e os mecanismos de 
democracia direta.

Outro eixo da reforma diz 

respeito aos partidos políticos 
e envolve debates sobre cláu-
sulas de barreira, coligações e 
federações partidárias. Para 
o cientista político Márcio 
Coimbra, o Congresso precisa 
resolver com urgência o atual 
“quadro anárquico”, em que 
mais de 30 partidos geram, 
segundo ele, problemas de 
governabilidade no País. “No 
Parlamento, acredito que 
precisamos ter de seis a dez 
partidos, no máximo. E isso 
não impede que tenhamos 
vários partidos, mas que a 
representação no Congresso 
Nacional seja de legendas que 
realmente tenham densidade 
e ideologia para a discussão 
das políticas públicas”, argu-
mentou (Ag.Câmara).

Proposta derruba a 
cobrança de tarifa 

extra por bagagens

Relator deve apresentar nova proposta 
de reforma tributária

concedidos pelos estados para 
atrair empresas, o que virou 
uma disputa em que todos 
perdem arrecadação.

Para isso, Hauly pretende 
extinguir o ICMS e outros tribu-
tos, como ISS, IPI, Pis e Cofi ns. 
Todos eles seriam substituídos 
por dois impostos, o Imposto 
sobre Valor Agregado (IVA) e 
outro, que o relator chama de 
seletivo, que incidiria sobre de-
terminados produtos. Quanto 
maior a alíquota do imposto 
seletivo, menor a do IVA. Com 
o IVA, a arrecadação estadual 
passaria a fazer parte de um 
sistema nacional, com cobrança 

no destino, o que, segundo o 
deputado, acaba automatica-
mente com a guerra fi scal.

“Ao eliminarmos tributos in-
cidentes sobre a base de consu-
mo e criar um imposto de valor 
adicionado, as 27 unidades da 
Federação passarão a compor 
um único sistema de tributação, 
arrecadação e fi scalização. Só 
o fato de existir isso e cobrar 
destino acabará com a guerra 
fi scal da noite para o dia”, disse. 
De acordo com a proposta de 
Hauly, toda a arrecadação seria 
distribuída depois, de modo a 
não haver perdas para nenhum 
estado (Ag.Câmara).
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Passivo 31/12/2015 31/12/2014
Circulante
Empréstimos e financiamentos  26.648  18.819
Fornecedores e outras contas a pagar  3.342  2.216
Adiantamento de clientes  36  -
Salários e encargos sociais  70  96
Impostos a recolher  73  37
Total do passivo circulante  30.169  21.168
Não circulante
Empréstimos e financiamentos  50  11.599
Total do passivo não circulante  50  11.599
Patrimônio Líquido
Capital social  32.560  20.051
Prejuízos acumulados  (49.024)  (41.082)
Total do patrimônio líquido  (16.464)  (21.031)
Total do Passivo  30.219  32.767
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  13.755  11.736

Ativo 31/12/2015 31/12/2014
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  80  248
Créditos a receber  377  367
Estoques  126  -
Adiantamentos a terceiros  7  30
Impostos a recuperar  30  19
Despesas pagas antecipadamente  71  135
Total do ativo circulante  691  799
Não circulante
Realizável a longo prazo
Adiantamento parceria agrícola  2.517  2.291
Total do Realizável a longo prazo  2.517  2.291
 Ativos biológicos  9.184  7.016
 Imobilizado  1.337  1.596
 Intangível  26  34
Total do ativo não circulante  13.064  10.937
Total do Ativo  13.755  11.736

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - Em milhares de Reais

Demonstrações de mutações do patrimônio líquido Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - Em milhares de Reais

Capital Total
Capital social a Prejuízos Patrimônio
  social integralizar acumulados       líquido

Saldo em 01/01/2014  20.051  (1.787)  (8.402)  9.862
Prejuízo do exercício  -  -  (32.680)  (32.680)
Total de outros resultados
 abrangentes do exercício  -  -  (32.680)  (32.680)
Integralização de capital social  -  1.787  -  1.787
Saldo em 31/12/2014  20.051  -  (41.082)  (21.031)
Prejuízo do exercício  -  -  (7.942)  (7.942)
Total de outros resultados
  abrangentes do exercício  -  -  (7.942)  (7.942)
Aumento de Capital  12.509  -  -  12.509
Saldo em 31/12/2015  32.560  -  (49.024)  (16.464)

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

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2015 31/12/2014
Prejuízo antes de impostos  (7.942)  (30.549)
Ajustes para:
Depreciação  281  287
Amortização  12  -
Resultado da venda de ativos imobilizado  11  (9)
Despesa de juros com empréstimos e financiamentos  2.729  2.803
Despesa de juros com partes relacionadas  2.770  1.725
Baixa de ativo biológico  242  -
Valor justo de ativo Biológico  (532)  24.851
Outros  -  (9)
Variação nos ativos e passivos operacionais
Créditos a receber  (10)  (81)
Estoques  (126)  -
Adiantamentos a terceiros  23  (12)
Impostos a recuperar  (11)  (2)
Despesas pagas antecipadamente  64  (43)
Adiantamento parceria agrícola  (226)  (996)
Fornecedores e outras contas a pagar  1.126  122
Adiantamento de clientes  36  -
Salários e encargos sociais  (26)  (76)
Impostos a recolher  36  (1)
Parceria agrícola a pagar, liquido dos adiantamentos  -  702
Outros fluxos de caixa de atividades operacionais
Juros pagos com empréstimos  (5.268)  (2.689)
Fluxo de caixa usados nas atividades operacionais  (6.811)  (3.977)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado  (33)  (92)
Venda de imobilizado  - 87
Aquisição de intangível  (4)  (33)
Investimentos em ativo biológico  (1.878)  (4.890)
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento  (1.915)  (4.928)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Novos empréstimos e financiamentos com terceiros  -  6.500
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
 com terceiros  (19.194)  (4.818)
Novos empréstimos e financiamentos com
  partes relacionadas  41.780  10.625
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
  com partes relacionadas  (14.028)  (5.287)
Aumento de capital  -  1.787
Caixa proveniente das atividades de financiamento  8.558  8.807
Diminuição líquida em caixa e equivalentes de caixa  (168)  (98)
Efeito da variação cambial sobre o caixa mantido  -  -
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro  248  346
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro  80  248

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

31/12/2015 31/12/2014
Receita  444  76
Custo das mercadorias vendidas e dos
 serviços vendidos  (1.432)  (52)
(Prejuízo) Lucro bruto  (988)  24
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas  (1.596)  (974)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas  34
Resultado do valor justo do ativo biológico  532  (24.851)
Resultado da venda de ativos imobilizado  -  9
Prejuízo antes das despesas financeiras
 líquidas e impostos  (2.018)  (25.792)
Despesas financeiras  (5.938)  (4.768)
Receitas financeiras  14  11
Despesas financeiras líquidas  (5.924)  (4.757)
Prejuízo antes dos impostos  (7.942)  (30.549)
Imposto diferido  -  (2.131)
Imposto de renda e contribuição social  -  (2.131)
Prejuízo líquido do exercício  (7.942)  (32.680)
Resultado básico e diluído por ação - em R$  (0,40)  (1,63)

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

31/12/2015 31/12/2014
Resultado líquido do exercício  (7.942)  (32.680)
Total de resultados abrangentes  (7.942)  (32.680)

Energia Florestal S.A.Energia Florestal S.A.Energia Florestal S.A.Energia Florestal S.A.Energia Florestal S.A.
CNPJ/MF nº 13.445.575/0001-60

Demonstrações Contábeis

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A Energia Florestal S.A. é uma sociedade anônima
de capital fechado com sede em Cotia, Estado de São Paulo, que foi cons-
tituída em 20 de dezembro de 2010 e tem por objeto social atividades relaci-
onadas ao reflorestamento, administração e execução de projetos florestais
por conta própria e/ou de terceiros além do comércio de florestas e árvores
em pé e do beneficiamento, comércio e exportação de madeiras e de produ-
tos e subprodutos correlatos ou afins. Seu acionista controlador é a
Columbia S.A. Em 2012 a Companhia possuía parceria agrícola com seis
áreas para plantio de eucalipto (Terra Bahia, Buritizeiro, Flor de Lis, Lagoa
Grande, Fazenda das Águas e Barden), representando uma área total de
4.517 hectares, que estão localizados nos municípios de Barreiras e São
Desidério, ambos no Estado da Bahia. Em 2013, ocorreram as negociações
para o distrato da parceira com a Fazenda Barden e, consequentemente, a
área total para plantio foi reduzida para 4.008 hectares. A primeira temporada
de plantio de eucalipto ocorreu no ciclo 2010/2011, com duas áreas planta-
das (1.805 hectares plantados) e duas em fase de trabalhos de pré-plantio.
No primeiro semestre de 2012 houve um ciclo de manutenção florestal nas
duas primeiras áreas plantadas, além do início de plantio nas outras duas,
com 700 hectares plantados. Ainda em 2012, houve a obtenção de duas
novas áreas, sendo que em uma delas com início de plantio de 328 hectares
no segundo semestre de 2012, totalizando 2.833 hectares de área plantada.
Em 2013, ocorreu o plantio de mais duas áreas com 679 hectares, totalizan-
do 3.512 hectares de área plantada. Não houve plantio durante o exercício
de 2014. Em 2015 não realizamos operações de plantio e em julho foi iniciado
o corte na Fazenda Buritizeiro, totalizando uma área cortada de 162,43 hec-
tares. Em 31 de dezembro de 2015, as demonstrações financeiras da Com-
panhia apresentam excesso de passivos circulantes em relação aos ativos
circulantes, geração de contínuos prejuízos acumulados em virtude de seu
modelo de negócios atual, além de uma expectativa atual de produtiva de
madeira inferior ao seu plano de negócios, e que portanto, poderá enfrentar
dificuldades para recuperar o valor de seus investimentos. Com base nisso,
a Administração está tomando medidas e analisando outras questões para a
mudança do referido quadro e destaca os seguintes itens: (i) Renegociação
dos contratos de venda: Atualmente a Companhia conta com dois contratos
de longo prazo para consumo de toda sua madeira. Tais contratos apresen-
tam oportunidade de correção dos preços, a valor presente, para que seja
possível buscar a otimização das receitas da empresa. Atualmente, negoci-
ações estão sendo conduzidas buscando a correção dos preços contratuais
inicialmente com a Galvani e posteriormente com a Cargill. (ii) Renegociação
dos contratos de parceria: Através da renegociação dos contratos com os
parceiros de terras, reduzir o montante devido contratualmente através das
premissas do projeto, buscando adequação a situação real de produção.
(iii) Renegociação do perfil da dívida: Busca por soluções de financiamento

através de linhas de longo prazo e custos mais baixos, buscando otimização
do perfil da dívida, bem como redução drástica do custo financeiro da empre-
sa. Todavia, o acionista controlador é garantidor dos empréstimos que pos-
suem prazo de vencimento em curto prazo, no qual possui condições de
honrar com as obrigações de curto prazo da Companhia. Por último, confor-
me divulgado na nota explicativa 25 de eventos subsequentes, houve capi-
talização da dívida no montante de R$ 26.441 em 2 de junho de 2016. A
Companhia, em conjunto com outras empresas controladas pela Columbia
S.A., compartilha as estruturas de custos corporativos, gerenciais e opera-
cionais. Os custos relacionados aos negócios são reconhecidos em cada
uma das empresas segundo a praticabilidade e razoabilidade de lhes serem
atribuídos, os quais ocorrem por meio de critérios de rateio ou individualmen-
te. 2. Base de preparação - a. Declaração de conformidade as normas do
CPC: As demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2015 e 2014 foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das demons-
trações financeiras foi autorizada pela diretoria em 15 de julho de 2016. b.
Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras
são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional e de apresentação da
Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Reais foram
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra
forma. c. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação das demonstra-
ções financeiras, a Administração da Companhia utilizou julgamentos esti-
mativas e premissas no processo de aplicação das políticas contábeis. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e pre-
missas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são
reconhecidas prospectivamente. Julgamentos: As informações sobre julga-
mentos realizados na aplicação das políticas contábeis que tem efeitos sig-
nificativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras
estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa 09 –
Ativos biológicos - Incertezas sobre premissas e estimativas: As informa-

ções sobre as incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um
risco significativo de resultar em um ajuste material no exercício a findar-se
em 31 de dezembro de 2015 estão incluídas nas seguintes notas
explicativas: • Nota explicativa 06 - Provisão para perda na realização de
estoques • Nota explicativa 3.h. e 9 - Ativo biológico • Nota explicativa 13
- Provisão para contingências. Mensuração do valor justo: Uma série de
políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração dos
valores justos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros. A
Administração da Companhia revisa regularmente dados não observáveis
significativos e ajustes de avaliação. Se a informação de terceiros, tais como
cotações de corretoras ou serviços de preços, é utilizado para mensurar os
valores justos, então a equipe de avaliação analisa as evidências obtidas de
terceiros para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os requi-
sitos do CPC, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais ava-
liações devem ser classificadas. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um
passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto
possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de ava-
liação da seguinte forma. • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mer-
cados ativos para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os
preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível
3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados
observáveis de mercado (inputs não observáveis). Em 31 de dezembro de
2015, a Companhia não possuía instrumentos financeiros mensurados pelo
valor justo por meio de resultado. Informações adicionais sobre as premissas
utilizadas na mensuração dos valores justos estão incluídas nas seguintes
notas explicativas: • Nota explicativa 20 - Instrumentos financeiros e geren-
ciamento de riscos. d. Base de mensuração: As demonstrações financeiras
foram preparadas considerando o custo histórico com base de valor.

A íntegra das Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da companhia.
Carlos Manoel Mussato - Diretor Presidente

Mauro Sergio dos Santos - CRC 1SP195273/O-0

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - Em milhares de Reais
Passivo 31/12/2015 31/12/2014
Circulante
Empréstimos e financiamentos  6.050  8.933
Fornecedores e outras contas a pagar  2.366  1.821
Adiantamento de clientes  4  17
Salários e encargos sociais  175  341
Impostos a recolher  56  112
Total do passivo circulante  8.651  11.224
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos  9.460  10.788
Adiantamento para futuro aumento de capital  145  145
Total do passivo não circulante  9.605  10.933
Patrimônio Líquido
Capital social  22.241  4.000
Prejuízos acumulados  (18.662)  (6.583)
Total do patrimônio líquido  3.579  (2.583)
Total do Passivo  18.256  22.157
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  21.835  19.574

Ativo 31/12/2015 31/12/2014
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  244  828
Contas a receber de clientes  2.795  1.105
Créditos a receber  293  1
Estoques  4  5
Adiantamentos a terceiros  27  372
Impostos a recuperar  557  844
Despesas pagas antecipadamente  144  133
Ativos mantidos para venda  11.216  -
Total do ativo circulante  15.280  3.288
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Créditos a receber  - 930
Total do realizável a longo prazo  -  930
Imobilizado 6.532 15.341
Intangível  23  15
Total do ativo não circulante  6.555  16.286
Total do ativo  21.835  19.574

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

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2015 31/12/2014
Resultado antes de impostos  (12.079)  (5.917)
Ajustes para:
Depreciação  2.807  1.389
Despesa de juros com empréstimos e financiamentos  2.453  1.343
Despesa de juros com partes relacionadas  1.883  -
Receita de juros com partes relacionadas  (241)  (71)
Custo do ativo líquido baixado  31  -
Provisão para devedores duvidosos
 - partes relacionadas  1.321 -
Variação nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes  (1.690)  (587)
Créditos a receber  (683)  322
Estoques  1  (2)
Adiantamentos a terceiros  345  (362)
Impostos a recuperar  287  103
Despesas pagas antecipadamente  (11)  (77)
Fornecedores e outras contas a pagar  545  1.521
Adiantamento de clientes  (13)  5
Salários e encargos sociais  (166)  190
Impostos a recolher  (56)  42
Caixa gerado nas atividades operacionais
Juros pagos  (1.705)  (1.343)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades
 operacionais  (6.971)  (3.444)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Empréstimos a receber de terceiros - concedidos  (150)  (859)
Aquisição de imobilizado  (65)  (7.088)
Venda de imobilizado  -  29
Aquisição de intangível  (8)  (11)
Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento  (223)  (7.929)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Novos empréstimos e financiamentos com terceiros  -  12.061
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
  com terceiros  (8.698)  (1.335)
Novos empréstimos e financiamentos com
  partes relacionadas  15.308  4.323
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
 com partes relacionadas  -  (2.877)
Aumento de capital  -  -
Caixa líquido proveniente das atividades
de financiamento  6.610  12.172
(Diminuição) Aumento líquido em caixa e
  equivalentes de caixa  (584)  799
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro  828  29
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro  244  828
Informação adicional ao fluxo de caixa 42.369 42.004
Aquisição de imobilizado mediante
  arrendamento financeiro  5.180  -
Aumento de capital com mútuo  18.241 -

Operflora - Operações Florestais S.A.Operflora - Operações Florestais S.A.Operflora - Operações Florestais S.A.Operflora - Operações Florestais S.A.Operflora - Operações Florestais S.A.
CNPJ/MF nº 17.691.628/0001-83

Demonstrações Contábeis

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

31/12/2015 31/12/2014
Receita  9.024  5.390
Custo das mercadorias vendidas e dos
  serviços vendidos  (13.855)  (7.904)
Prejuízo bruto  (4.831)  (2.514)
Despesas gerais e administrativas  (2.037)  (1.754)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas  (1.119)  -
Prejuízo antes das despesas financeiras
  líquidas e impostos  (7.987)  (4.268)
Despesas financeiras  (4.446)  (1.726)
Receitas financeiras  354  77
Despesas financeiras líquidas  (4.092)  (1.649)
Prejuízo antes dos impostos  (12.079)  (5.917)
Prejuízo do exercício  (12.079)  (5.917)

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

31/12/2015 31/12/2014
Prejuízo do exercício  (12.079)  (5.917)
Outros resultados abrangentes  -  -
Total de resultados abrangentes  (12.079)  (5.917)

Demonstrações de mutações do patrimônio líquido Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (em milhares de reais)

Capital Prejuízos Total Patromônio
  social acumulados               líquido

Saldo em 01/01/2014  4.000  (666)  3.334
Prejuízo do exercício  -  (5.917)  (5.917)
Saldo em 31/12/2014  4.000  (6.583)  (2.583)
Prejuízo do exercício  -  (12.079)  (12.079)
Aumento de capital social  18.241  -  18.241
Saldo em 31/12/2015  22.241  (18.662)  3.579

Notas explicativas às demonstrações financeiras - (Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A Companhia foi constituída em 30 de janeiro de
2013, com sede em Porto Feliz, estado de São Paulo e tem com objeto social
o comércio de madeiras e produtos derivados, a prestação de serviços de
colheita, picagem de madeira e transporte rodoviário de cargas em geral. Em
31 de dezembro de 2015 as demonstrações financeiras da Companhia apre-
sentam excesso de passivos circulantes no montante de R$ 4.587 (R$ 7.936
em 2014) em relação aos ativos circulantes e prejuízos acumulados de R$
18.662. Na composição desses valores temos operações com a acionista
Columbia S.A., valor que será integralizado ao capital social (ver nota de
eventos subsequentes) e, saldos do investimento em equipamentos na plan-
ta do cliente Jari Celulose e Papel Embalagens S.A. que equalizamos com o
distrato de prestação de serviços. Todavia, o acionista controlador é garan-
tidor dos empréstimos que possuem prazo de vencimento em curto prazo, no
qual possui condições de honrar com as obrigações de curto prazo da Com-
panhia. A Companhia, em conjunto com outras empresas controladas pela
Columbia S.A., compartilha as estruturas de custos corporativos, gerenciais
e operacionais. Os custos relacionados aos negócios são reconhecidos em
cada uma das empresas segundo a praticabilidade e razoabilidade de lhes
serem atribuídos, os quais ocorrem por meio de critérios de rateio ou indivi-
dualmente. 2. Base de preparação: a. Declaração de conformidade às nor-
mas do CPC: As demonstrações financeiras da Companhia para os exercí-
cios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 foram preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das
demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria em 15 de julho de
2016. b. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações fi-
nanceiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e de
apresentação da Companhia. Todas as informações financeiras apresenta-
das em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando
indicado de outra forma. c. Uso de estimativas e julgamentos: Na prepara-
ção das demonstrações financeiras, a Administração da Companhia utilizou
julgamentos estimativas e premissas no processo de aplicação das políticas
contábeis. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As esti-
mativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das es-
timativas são reconhecidas prospectivamente. Julgamentos: As informa-

ções sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que
tem efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações
financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota
explicativa 18 - Impostos diferidos. Incertezas sobre premissas e estima-
tivas: As informações sobre as incertezas sobre premissas e estimativas
que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material no
exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2015 estão incluídas nas se-
guintes notas explicativas: • Nota explicativa 06 - Provisão para créditos de
liquidação duvidosa • Nota explicativa 13 - Provisão para contingências.
Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis
da Companhia requerem a mensuração dos valores justos, para os ativos e
passivos financeiros e não financeiros. A Administração da Companhia revi-
sa regularmente dados não observáveis significativos e ajustes de avalia-
ção. Se a informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou
serviços de preços, é utilizado para mensurar os valores justos, então a
equipe de avaliação analisa as evidências obtidas de terceiros para suportar
a conclusão de que tais avaliações atendem os requisitos do CPC, incluindo
o nível na hierarquia do valor justo em que tais avaliações devem ser clas-
sificadas. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia
usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores jus-
tos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas
informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma.
• Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e

passivos e idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos
no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (pre-
ços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou
passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs
não observáveis). Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na
mensuração dos valores justos estão incluídas nas seguintes notas
explicativas: • Nota explicativa 20 - Instrumentos financeiros e gerenciamen-
to de riscos. d. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram
preparadas considerando o custo histórico com base de valor, com exceção
dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo
por meio de resultado.

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

Xavier Richard Marie Esteve - Diretor

Mauro Sergio dos Santos - CRC 1SP195273/O-0

As ceias de fi m de ano não 
podem ser um momento de 
preocupação – principalmente 
com aquela famosa suspeita so-
bre a maionese –, mas não serão 
se forem seguidas orientações 
simples. Para não transformar 
um momento de celebração em 
sinônimo de contaminação bac-
teriana e intoxicação alimentar, 
há alguns principais erros que 
podem fazer toda a diferença 
e não garantir um jantar/al-
moço seguro. A nutricionista 
Etelma Rosa, da Secretaria de 
Agricultura do Estado, listou 
as ações mais comuns que po-
dem levar à contaminação dos 
alimentos – com desagradáveis 
consequências à saúde de sua 
família. 

“Tem muita coisa que as 
pessoas fazem errada porque 
acham que não tem problema. 
Um clássico é deixar a ceia 
da noite para o dia seguinte 
sem colocar na geladeira, sem 
guardar direito”, explica a nutri-
cionista, adicionando que “esta 
época do ano é muito quente, 
isso colabora para a proliferação 
de bactérias. Então tudo que 
for proteico (como carnes) e 
que tiver ovos, deve ir para a 
geladeira. O principal erro das 
pessoas é achar que depois que 
cozinhou o alimento não tem 
mais perigo, mas tem sim”. 

Outra dica valiosa é ao me-
nos tentar não preparar uma 
grande quantidade de comida. 
Quanto mais sobras, menos 
espaço na geladeira. E menos 
espaço signifi ca menos ar frio 
circulando entre os recipientes 
com as sobras da ceia. E nunca 
se basear no odor para saber se 
um alimento já passou do ponto 
ou não. “A medida não é esta”, 
avisa Etelma.  Para o secretário 
Arnaldo Jardim, dicas como 
essas auxiliam a população 
paulista a consumir alimentos 
com mais qualidade. 

Saiba quais são os principais 
erros: 

 • Manter alimentos expostos 
fora de refrigeração por 
períodos longos, às vezes, 
até o dia seguinte. Isso 
implica na proliferação de 
bactérias, principais cau-
sadoras de intoxicações 
alimentares. 

 • A escolha dos ingredientes 
para o preparo da ceia é 
muito importante, pois 
alimentos muito gorduro-
sos não combinam com o 
período de Verão. Assim, 
deve-se dar preferência 
a receitas com vegetais, 
frutas da estação e evitar 
aquelas com carnes muito 
gordas, toucinho, cre-
mes gordurosos, temperos 
prontos com muito teor de 
sódio e gordura. 

 • Evitar manter preparações 
à base de ovos fora da 
refrigeração por período 
prolongado, como m• 
aioneses, rabanadas, doces 
de ovos, cremes, farofas. 

 • Manter os alimentos sem-
pre cobertos e, se possível, 
aquecidos até o momento 
em que serão servidos. 

 • Não utilizar o mesmo talher 
para servir diferentes pre-
parações. 

 • Não preparar um volume 
muito grande de comida, 
de forma que o seu acondi-
cionamento em refrigeração 
não seja possível e adequado, 
pois as sobras devem ser de-
vidamente acondicionadas 
em recipientes apropriados 
e colocados de forma espaça-
da para facilitar a passagem 
do ar frio. 

 • Em substituição às bebi-
das alcoólicas, no caso de 
restrições, pode-se sugerir 
o preparo de chás gelados 
com frutas picadinhas, 
águas aromatizadas na-
turalmente (com frutas 
cítricas ou carambola e/ou 
gengibre e/ou hortelã ou 
canela em pau) - AC/SA.

Evite a intoxicação 
alimentar na

ceia de fi m de ano

Serra Pará I Participações S.A.
CNPJ/MF:  22.902.631/0001-39

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras - Referente ao Período de 15 de junho a 31 de dezembro de 2015 - (Em milhares de reais)
Aos Acionistas - A administração da Serra Pará I Participações S.A., em 
atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, apresenta o 
relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia 
relativos ao exercício de 2015, acompanhadas das Demonstrações finan-
ceiras. Toda a documentação relativa às contas ora apresentadas está à 
disposição dos senhores acionistas, a quem a Diretoria terá o prazer de 
prestar os esclarecimentos adicionais necessários. A Companhia - Consti-
tuída em 15 de junho de 2015, a Companhia tem por objeto a participação 
direta ou indireta na sociedade anônima denominada Serra Pará Participa-
ções S.A. A Serra Pará Participações S.A. foi constituída em 15 de junho 
de 2015, a Companhia tem por objeto a participação direta ou indireta em 
sociedades organizadas sob qualquer natureza jurídica. As controladas têm 
por objeto a estruturação, o desenvolvimento, a implantação, a geração e 
a exploração de empreendimento de energia elétrica por fonte eólica a ser 
desenvolvido nos parques eólicos denominados Vila Amazonas V, Vila Pará 
I, Vila Pará II e Vila Pará III. As controladas encontram-se em fase final de 

construção e no decorrer desta fase, as suas necessidades de caixa são 
cobertas por intermédio das controladoras direta e indireta.
     % Participação Capacidade
Controladas indiretas Consolidação        31/12/2015 Instalada (MW)
Usina de Energia Eólica
 Vila Amazonas S.A Integral 100% 24.000
Usina de Energia Eólica
 Vila Pará I S.A Integral 100% 27.000
Usina de Energia Eólica
 Vila Pará II S.A Integral 100% 24.000
Usina de Energia Eólica
 Vila Pará III S.A Integral 100% 24.000
     % Participação
Controlada direta Consolidação       31/12/2015
Serra Pará Participações S.A Integral 100%
Operação Comercial - Em 2013 a Companhia vendeu energia eólica no 

18º Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 
ocorrido em 13.12.2013. Por meio de contratos com prazo de suprimentos 
de 20 anos, foram negociados 10,5 MW médios para Vila Amazonas V pelo 
preço de R$ 120,36/MW/h, 11,8 MW médios para Vila Para I pelo preço 
de R$ 119,13/MWh, 10,6 MW médios para Vila Para II pelo preço de R$ 
120,38/MWh e 10,5 MW médios para Vila Para III pelo preço de R$ 120,37/
MWh (preço do leilão). Desempenho Economico-Financeiro - Ativo Circu-
lante - 6.904; Ativo Não Circulante - 152.075; Total do Ativo - 158.979; Caixa 
e equivalentes de Caixa - 6.869; Passivo Circulante - 4.344; Passivo Não 
Circulante – -; Patrimônio Líquido - 154.775; Lucro (prejuízo) do período 
- (140); Total do Passivo - 158.979 Finalmente, queremos deixar consigna-
dos nossos agradecimentos aos acionistas, colaboradores, seguradoras, 
usuários, agentes financeiros e do Setor Elétrico e a todos que direta ou 
indiretamente colaboraram para o êxito das atividades da Companhia.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2016
Robert David Klein - Diretor Presidente.

Balanço Patrimonial
    Controladora Consolidado
Ativo               2015               2015
Circulante  50   6.904
Caixa e equivalentes de caixa  50   6.869
Impostos a recuperar -  5
Adiantamento a fornecedores -  30
Não Circulante  154.597   152.075
Investimentos  154.597
Imobilizado -  148.784
Intangível -  3.291
Total do Ativo  154.647   158.979
    Controladora Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido               2015               2015
Circulante  12   4.344
Fornecedor -  2.444
Parte relacionada  12   1.479
Seguros a pagar -  286
Impostos a pagar -  135
Patrimônio Líquido  154.635   154.635
Capital social  154.775   154.775
Prejuízo do período  (140)  (140)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido  154.647   158.979

Demonstração dos Resultados
(Em milhares de reais, exceto o valor por lote de mil ações)

    Controladora Consolidado
Despesas Operacionais               2015               2015
Gerais e administrativas  (12)  (160)
Total  (12)  (160)
Prejuízo Operacional Antes do Resultado de
 Equivalência Patrimonial  (12)  (160)
Resultado de Equivalência Patrimonial  (128)  -
Receitas (Despesas) Financeiras/ Receitas financeiras -  21
Despesas financeiras -  (1)
Total do resultado financeiro líquido -  20
Prejuízo do Período   (140)  (140)
Prejuízo por ação básico e diluído-em reais  (0,0009)  (0,0009)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
    Capital Prejuízos
      social acumulados      Total
Saldos em 15/06/2015-data da constituição  1  -  1
Aumento capital conforme AGE em 4/9/15  135.681  -  135.681
Aumentocapital conforme AGE em 3/12/15  9.952  -  9.952
Aumento capital conforme AGE em 23/12/15  9.141  -  9.141
Prejuízo do período  -   (140)  (140)
Saldos em 31/12/2015  154.775   (140)  154.635

Demonstração do Resultado Abrangente
    Controladora Consolidado
                  2015               2015
Prejuízo do período  (140)  (140)
Resultado abrangente do período  (140)  (140)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
    Controladora Consolidado
                  2015               2015
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do período  (140)  (140)
Resultado de equivalência patrimonial  128   -
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  (12)  (140)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Impostos e contribuições a recuperar -  (5)
Adiantamentos  -  (30)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores -  (140.690)
Impostos, contribuições e outros -  419
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  (12)  (140.446)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado -  (5.646)
Diferido -  (3.291)
Caixa líquido aplicado nas atividades investimento -  (8.937)
Fluxo de caixa das atividades financiamento
Aumento de capital  50   154.850
Transações com partes relacionadas 12  1.398
Caixa líquido gerado pelas atividades financiamento 62  156.248
Aumento líquido do saldo
 de caixa e equivalentes de caixa 50  6.865
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa -  4
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa  50   6.869
Aumento líquido do saldo
 de caixa e equivalentes de caixa  50   6.865

À Diretoria
Vagner da Silva Morais 

Contador - RJ -091970/O-3

As Demonstrações Financeiras completas e as Notas Explicativas
 encontram-se à disposição dos Senhores acionistas e interessados

 na sede social da Companhia.

S/A Marítima Eurobrás Agente e Comissária
C.N.P.J. n.º 58.150.871/0001-71 – NIRE 35300042034

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Acionistas para comparecer na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 
01/02/17, às 10:30 hs, no Hotel Intercontinental – SP, situado na Alameda Santos, nº 1.123, em SP/SP, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações finan-
ceiras e contábeis dos exercícios encerrados em 31/12/09, 2010, 2011, 2012 e 2013; 2 – Destinação dos resultados 
dos exercícios; 3 - Eleição dos membros do conselho de administração, do conselho fiscal e fixação da forma de sua 
remuneração; 4 – Assuntos gerais. Serve o presente como reiteração de que os documentos relativos ao artigo 133 da 
Lei nº 6.404/1976 estão à disposição dos Acionistas, além de já terem sido publicados  anteriormente os balanços e 
as demonstrações contábeis, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, nas edições do dia 02/12/15, com retificações 
publicadas em 30/12/15 ambas no D.O.E.S.P. e Jornal Empresas e Negócios. A Assembleia geral será realizada fora da 
sede da companhia por motivo de força maior, qual seja, a ausência de local apropriado para realização do conclave 
na sede da companhia. Francisco Wilson Megale – Presidente do Conselho de Administração. (28, 29 e 30/12/2016)

1ª Vara Cível – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1000095-67.2015.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - 
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Consórcio Trólebus Aricanduva Ltda, Rua Doutor Fausto Ferraz, 118, apto.61, 
Bela Vista - CEP 01333-030, São Paulo-SP, CNPJ 05.065.744/0001-08, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG), objetivando a 
condenação da requerida ao pagamento de R$ 59.832,30, referente a dívida trabalhista 
proveniente do processo 01406.2006.089.02.00.8, que tramitou perante a 89ª Vara do Trabalho 
de São Paulo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

6ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0167344-
80.2012.8.26.0100. A Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível do Foro 
Central da Capital, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ARTHUR TROPPMAIS 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, CPNJ. 03.319.685/0001-21, na pessoa de seu representante legal 
ARTHUR MOSANER ARTIGAS TROPPMAIR, CPF. 063.537.018-29, que LUIS CARLOS 
GONÇALVES MARCOS lhe ajuizou uma ação de Obrigação de Fazer (rito Sumário), objetivando 
seja a mesma julgada procedente, compelindo a ré para que lavre a escritura definitiva do imóvel, 
apresentado toda a documentação imobiliária atualizada do Apto. 02, situado na Rua Gravataí, 88 
Consolação São Paulo/SP, conforme Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra do 
Imóvel firmado entre as partes em 11/05/2011, sob pena de multa diária, e ainda, a condenação da ré 
ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando a 
ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir do 
prazo supra, conteste a ação. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial e 
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.  

O presidente da França, Fran-
çois Hollande, concedeu nesta 
quarta-feira (28) um indulto 
defi nitivo a Jacqueline Sauvage, 
mulher condenada a 10 anos 
de prisão por ter assassinado 
o marido violento.

No primeiro semestre, o 
chefe de Estado já havia dado 
um perdão “parcial”, que não 
anulava a sentença da Justiça, 
mas permitia a Sauvage, hoje 
com 69 anos, apresentar um 
pedido de liberdade provisó-
ria. No entanto, a solicitação 
foi rejeitada por dois tribunais 
nos últimos meses de outubro 
e novembro.

Depois disso, as fi lhas da 
condenada enviaram uma 
carta a Hollande clamando 
por um indulto defi nitivo para 
sua mãe, que acabou se tor-
nando símbolo da luta contra 
a violência de gênero. “Decidi 
conceder a Jacqueline Sauva-

ge uma remissão do restante 
de sua pena. Essa graça põe 
fi m imediato a sua detenção”, 
escreveu o presidente no 
Twitter.

Em setembro de 2012, após 
ter sido alvo de violência do-
méstica por 47 anos, Sauvage 
matou seu marido, Norbert Ma-
rot, que também havia abusado 
sexualmente das duas fi lhas do 
casal, com três tiros pelas costas 
enquanto ele estava sentado na 
varanda. Em 2014, ela foi con-
denada a 10 anos de cadeia, em 
uma decisão que gerou revolta 
na opinião pública.

Durante todo esse período, a 
Justiça se recusou a interpretar 
o ato de Sauvage como legítima 
defesa, já que a morte de Marot 
ocorreu “a sangue frio” e não 
no momento de uma agressão. 
Pouco antes de morrer, ele ha-
via acordado a esposa aos gritos 
e a ameaçado (ANSA).

Hollande perdoa 
mulher condenada por 
matar marido violento

Divulgação
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Especial

Em fevereiro, após o fi m do recesso da Corte, o Supre-
mo enfrentará a primeira decisão polêmica prevista 
para 2017, quando deverá homologar as delações 

premiadas de 77 executivos da empreiteira Odebrecht, 
que citam políticos de vários partidos. São mais 800 de-
poimentos que já estão em análise pelo relator, ministro 
Teori Zavascki.

Outras questões polêmicas como a autorização do aborto 
para mulheres infectadas pelo vírus Zika, a descriminalização 
do porte de drogas e a terceirização da atividade-fi m das 
empresas privadas também 
devem ser julgadas ano que 
vem. O início dos trabalhos 
na Corte terá destaque 
pela pauta econômica. No 
dia 1º de fevereiro, data da 
primeira sessão do ano, os 
ministros devem decidir 
sobre a validade da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, 
criada em 2000 para discipli-
nar os gastos dos governos 
estaduais e federal.

Na época, as ações foram propostas pela OAB, governado-
res de estado e associações de procuradores sob argumento 
de que a lei fere a autonomia dos Poderes ao defi nir regras 
para limitar os gastos, argumento semelhante ao utilizado 
pelos críticos da Emenda do Teto dos Gastos Públicos, 
promulgada em dezembro.

A volta aos trabalhos também será marcada pela decisão 
que pode garantir a candidatura do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, à reeleição. No início do recesso, o Partido 
Solidariedade entrou com uma ação para tentar barrar a 
eventual candidatura de Maia. No pedido de liminar, os 
advogados do partido pedem que a Corte interprete o Re-
gimento Interno da Câmara conforme a Constituição, para 

O governo do Equador declarou ontem (27) que não acei-
tará "sem provas" as versões de funcionários da Odebrecht 
sobre subornos do grupo brasileiro no país totalizando US$ 
33,5 milhões. "Não aceitaremos, sem provas, as versões 
de diretores de uma empresa que se declarou culpada de 
atos de corrupção, e que para atenuá-los, literalmente, 
negocia sua responsabilidade com a Justiça americana 
pagando multas bilionárias", declarou o governo em um 
comunicado da Secretaria de Comunicação.

O caso que envolve o Departamento de Justiça dos 
Estados Unidos e a corrupção alega que funcionários 
públicos receberam subornos nos anos de 2007 e 2008, 
precisamente quando a Odebrecht foi expulsa do país. O 
presidente Rafael Correa, no poder desde 2007, expulsou 
a Odebrecht em 2008 por irregularidades na construção da 
hidroelétrica San Francisco. A medida provocou a reação 
de Brasília, que chamou seu embaixador para consultas 
entre novembro de 2008 e janeiro de 2009.

Após um acordo, a Odebrecht retornou ao Equador 
em 2010, onde o único contrato vigente é a construção 
da segunda fase do metrô de Quito, por 1,538 bilhão de 
dólares. O departamento americano de Justiça revelou na 
quarta-feira passada (21) que a Odebrecht pagou entre 
2007 e 2016 cerca de 33,5 milhões de dólares em subornos 

a funcionários equatorianos, envolvendo a aprovação de 
projetos em 2007 e 2008.

Após a revelação, a procuradoria equatoriana realizou 
uma operação de busca e apreensão nos escritórios da 
Odebrecht na cidade de Guayaquil. O procurador-geral 
do Equador, Galo Chiriboga, ainda pediu informações 
aos Estados Unidos, Suíça e Brasil para aprofundar as 
investigações. "Podemos afi rmar que jamais permitimos 
qualquer prejuízo ao nosso país. Se houve comportamentos 
pessoais impróprios, somos os primeiros a querer iden-
tifi car os responsáveis", declarou o governo equatoriano 
(Rádio França Internacional).

STF analisará em 
2017 delações 
da Odebrecht e 
validade do aborto
Dois anos após decidir abrir as primeiras investigações 
contra políticos acusados de receber propina desviada 
da Petrobras, o STF voltará a ser protagonista da 
Operação Lava Jato STF deve homologar em 2017 as delações de 77 executivos da Odebrecht. 

Fotos: Divulgação / Imagens: Reprodução

fi xar o entendimento de que a proibição de recondução do 
presidente da Câmara dos Deputados ao cargo também 
se aplica ao parlamentar que tenha sido eleito para um 
"mandato tampão", como foi o caso de Maia.

ABORTO
Ainda sem data marcada para julgamento, o Supremo deve 

enfrentar a análise de dois processos que tratam sobre o 
aborto, um deles referente aos casos de mulheres infectadas 
pelo vírus Zika e outro sobre a decisão da Primeira Turma 

da Corte, que, por maioria 
de votos, descriminalizou o 
aborto até o terceiro mês de 
gestação.

PORTE DE DROGAS
O STF pode retomar a 

discussão sobre a consti-
tucionalidade da criminali-
zação do porte de drogas, 
suspensa em 2015 por um 
pedido de vista do ministro 

Teori Zavascki. O relator, ministro Gilmar Mendes, votou a 
favor da descriminalização do porte de drogas. O crime é 
tipifi cado no Artigo 28 da Lei de Drogas. De acordo com o 
ministro, a criminalização é uma medida desproporcional 
e fere o direito à vida privada.

TERCEIRIZAÇÃO
O plenário também pode apreciar em 2017 a validade 

da contratação de trabalhadores terceirizados para a 
atividade-fi m das empresas privadas. O tema é um dos 
mais polêmicos que envolvem patrões e empregados e pode 
mudar a atual forma de contratação direta de funcionários 
em todo o país.

Atualmente, uma regra editada em 1994 pelo TST proíbe que 
empresas terceirizem sua atividade-fi m por meio da contratação 
de outra que forneça a mão de obra para a realização de um 
determinado serviço. Dessa forma, uma empresa não pode 
tomar os serviços de outra para contratar funcionários ligados 
à atividade-fi m, ou seja, referente à sua área de atuação, com o 
objetivo de reduzir custos e não criar vínculo trabalhista.

CIGARROS AROMATIZADOS
Em março, uma das questões mais importantes que 

envolvem saúde no Supremo deve ser julgada, a comer-
cialização de cigarros aromatizados. Em 2013, a ministra 
Rosa Weber suspendeu a resolução da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) que proibiu a fabricação e 
venda de cigarros com sabor artifi cial. A questão deve ser 
julgada defi nitivamente em março.

ENSINO RELIGIOSO
Outro processo que também 

deverá ser julgado é a ação 
protocolada pela Procurado-
ria-Geral da República (PGR) 
para que a Corte reconheça 
que o ensino religioso nas 
escolas públicas deve ser 
de natureza não confes-
sional, com a proibição de 
admissão de professores 
que atuem como “repre-
sentantes de confi ssões 
religiosas” (ABr).

Equador exige provas de 
corrupção da Odebrecht no país
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News@TI
Replay: Webinar Novidades do Decea para 
operar Drones 

@Para iniciantes e profi ssionais que desejam saber maiores infor-
mações e atualizações do sistema online lançado recentemente 

pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), agora é 
a hora de fi car por dentro e tirar todas as dúvidas! Pensando nisso, 
foi realizada uma palestra online no dia 21 de dezembro passado, 
com o tema “Novidades do Decea para operar Drones”, que contou 
com a presença do Capitão Leonardo Haberfeld, chefe da Seção de 
Operações Militares do Subdepartamento de Operações do Decea, 
e foi mediada por Emerson Granemann, diretor do DroneShow 
e grupo MundoGEO. O replay já está disponível em https://app.
webinarjam.net/replay/17520/0a508c7225/0/0

Menos tempo na fi la, mais tempo na pista

@O tom otimista e o crescimento promissor do mercado de apli-
cativos não foram os únicos fatores que motivaram a criação 

do ONNi, o primeiro aplicativo do Brasil para compra de ingresso e 
de consumo em uma plataforma única. O novo produto reúne, além 
dos serviços de transação, sugestões diversas de entretenimento de 
acordo com o perfi l de cada usuário e geolocalização. A ideia surgiu 
de uma demanda identifi cada por Cristhian Cagliari Carniel e Gui-
lherme Lara, frequentadores assíduos da noite alternativa de Porto 
Alegre. Inquieta, a dupla se reuniu aos sócios Daniel Scomazzon e 
Marco Andre Germano na busca de uma solução para descomplicar 
os processos de compra e otimizar o tempo dos clientes em festas 
utilizando conexões para facilitar a aproximação do público com a 
música (onnictrlmusic.com).

Programa gratuito ensina desenvolvimento 
web e Internet das Coisas para universitários

@O Venturus Inovação & Tecnologia está promovendo a 3ª edição do 
Venturus4tech, programa gratuito que ensina desenvolvimento 

web e Internet das Coisas a universitários e pode abrir portas para 
um futuro estágio. O programa é para alunos a partir do segundo ano 
de computação e cursos afi ns na região de Campinas (SP). São 30 
vagas para participar da capacitação e concorrer à oportunidade de 
estagiar no Venturus, uma das melhores empresas para se trabalhar 
em TI & Telecom no Brasil. O programa acontece entre 23 de janei-
ro e 3 de fevereiro de 2017. As inscrições vão até 6 de janeiro pelo 
site http://www.venturus4tech.com/. O Venturus4Tech oferece uma 
oportunidade para aprender e conhecer o mercado de trabalho de 
perto. Participante da primeira edição, Rhullian Damião, de 20 anos, 
estudante de Sistemas de Informação, foi selecionado para estágio no 
Instituto, por meio do Venturus4Tech. De acordo com ele, participar 
do programa foi uma oportunidade que o tem ajudado no início da 
carreira. “É uma experiência ótima que irá trazer conhecimentos 
para usar em qualquer momento da vida profi ssional”.

Qual a importância do 
vídeo mobile para

sua estratégia
de marketing?

Sabemos que os vídeos 

online têm dominado 

a internet e se 

apresentado como uma 

boa alternativa para as 

empresas apostarem em 

marketing de conteúdo

Hoje, a maioria das 
grandes marcas de 
diferentes segmentos e 

mercados já perceberam que o 
vídeo marketing é a tendência 
dos próximos anos. Pesquisas 
apontam que 85% das organi-
zações esperam produzir mais 
conteúdo audiovisual que em 
relação a 2015, por exemplo.

Empresas que investem no 
marketing em vídeos, apostam 
em uma estratégia que ajuda 
a aumentar sua visibilidade, 
construir uma identidade 
para a sua marca e mostrar 
para seus clientes — atuais e 
futuros — como o negócio fun-
ciona e porque ele é diferente 
da concorrência. Segundo 
um levantamento do Viver de 
Blog, 80% dos consumidores 
se lembram onde assistiram 
um vídeo online e 52% dizem 
que os vídeos ajudam a tomar 
decisões de compras. Já depoi-
mentos em vídeos, ajudam em 
até 6x o número de conversões 
e vídeos no e-mail marketing 
podem aumentar as taxas de 
cliques em até 96%.

O que não dá para negar é 
que o video marketing atraiu a 
atenção de marcas que faturam 
alto. A pergunta que fi ca é a 
seguinte - e se minha empresa 
não tem budget sufi ciente para 
promover esses vídeos? É aí 
que entra a criatividade e o 
conhecimento do seu público. 
É preciso criar conteúdo que 
ele deseja assistir e com o qual 
ele queira interagir. Quando 
você engaja a sua audiência e 
incentiva o compartilhamen-
to, é o momento em que os 
resultados mais expressivos 
aparecem.

Mas, existem aqueles que 
ainda têm dúvidas se o seu 
negócio deve investir em vídeo 
marketing. Por isso, vou dar 
algumas informações que para 
mim são essenciais. Você sabia 

que os acessos via smartphone 
e tablets já ultrapassaram os 
acessos desktop nas redes 
sociais e que os vídeos em 
páginas de negócios no Face-
book, por exemplo, aumentam 
o engajamento do usuário fi nal 
em até 33%? E que vídeos 
inseridos em sites aumentam 
o tráfego em até 55%? Você 
também sabia que aproxima-
damente 76% dos profi ssionais 
de marketing planejam utilizar 
vídeos em campanhas de brand 
awareness e que os consumi-
dores assistem, em média, 13,2 
milhões de anúncios em vídeo 
por dia?

Esses dados são reais e mos-
tram que não só os vídeos, mas 
o Mobile Marketing também 
é uma estratégia de comu-
nicação efi caz, que permite 
uma grande aproximação e 
um estreitamento do relacio-
namento entre a empresa e o 
cliente, facilitando o processo 
de fi delização. Ao unir vídeo 
e mobile, é possível trabalhar 
duas tendências que estão 
diretamente ligadas ao com-
portamento do consumidor 
atual. Claro que não podemos 
esquecer de outras redes so-
ciais, como Instagram, Twitter 
que, cada vez mais, estão foca-
das em unir vídeos e mobile e 
são ótimas opções como forma 
de distribuir conteúdos para 
seu público-alvo e impactá-los 
por diversas plataformas. Ou 
seja, se você ainda não dá a 
devida importância para este 
assunto, é necessário repensar 
a sua estratégia de marketing 
digital.

Para fi nalizar, posso dizer 
que o mercado de vídeos está 
aquecido e aqueles profi ssio-
nais que souberem investir 
nesse segmento, ser criativos e 
proporcionar conteúdo de alta 
qualidade para seus clientes, 
têm grandes possibilidades de 
dar um upgrade no seu negócio 
e aumentar a conversão de 
leads e receita.

Está esperando o quê para 
investir em vídeos?

(*) É CEO da Samba Tech, que 
ajuda centenas de empresas a se 

comunicar melhor com sua audiência 
por meio de vídeos online. 

Gustavo Caetano (*)

Atualmente, proporcionar 
a melhor experiência aos 
clientes é uma prioridade 
para as empresas. Afi nal, uma 
sensação positiva ao utilizar os 
produtos de uma marca, sem 
dúvida funciona como uma 
ferramenta de fi delização e 
no mundo digital não seria 
diferente. Criar um aplicativo 
ou plataforma que chame a 
atenção do usuário e se torne fundamental em seu dia a dia são 
os principais desafi os para as grandes marcas e seus desenvol-
vedores, designers e gestores de projetos.

Mas, como podemos saber se as nossas soluções fazem sentido, 
se não validarmos isso diretamente com o usuário que de fato 
vai usar o produto? Por isso, a realização de testes é muito im-
portante para entender, o mais rápido possível, se a ferramenta 
desenvolvida está indo na direção certa ou não.

Existem diversos métodos quantitativos e qualitativos para se 
obter feedbacks dos usuários. Um deles é o teste de usabilidade, 
onde se observa o comportamento das pessoas enquanto utilizam 
um determinado aplicativo ou plataforma. A escolha do grupo 
é feita de acordo com o perfi l do público alvo da marca.

Entre os benefícios de adotar esta prática se destaca a aquisição 
de um conhecimento mais específi co para o time de designers 

e desenvolvedores em relação 
ao público alvo da marca, ou 
seja, os futuros usuários do 
novo produto digital, o que 
ajuda nas tomadas de decisão 
porque considera os contextos 
de uso. Dessa forma, tempo e 
esforço são otimizados para 
a atualização de versões que 
proporcionem melhor experi-
ência ao seu público.

Outra vantagem é que o produto que sua empresa desenvolve 
terá melhores chances de ser aceito pelos clientes, o que au-
menta as oportunidades de sucesso do negócio. Além disso, a 
prática constante de testes com os usuários benefi cia também os 
profi ssionais dos times envolvidos, que passam a ter experiência 
com os mais diferentes tipos de projetos, ideias de mudança e 
evolução nas soluções de design e desenvolvimento.

Ao abraçar esta técnica, empresas, marcas e gestores estarão 
convidando os usuários, seus clientes, a co-produzirem suas 
soluções digitais. Conhecerão suas dores, seus anseios e sua 
forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, irão exercitar 
a empatia o que garante melhores chances de sucesso para a 
solução digital.

(Fonte: Tatiane Lima é UX designer na HE:labs, empresa especialista em inserir 
grandes marcas na nova era digital).

Por que é importante realizar testes 
com usuários?

Rafael Damasceno (*)

Objetivo esse que muitas vezes se perde no caminho, 
seja por falta de atenção ao que realmente importa, 
por focar os esforços de equipe e verba em altera-

ções que pouco afetarão a decisão de compra do cliente 
ou até mesmo de não testar as alterações que podem dar 
muito errado.

Diante disso, listei os cinco erros mais comuns que en-
contro na hora de reformular um site:

1 - Otimizar visando o aumento de tráfego e se 

esquecer da conversão: visita é custo. E um dos erros 
mais comuns são de empresas que utilizam todo o seu 
esforço, tanto de colaboradores, quanto de verba, apenas 
para conseguir mais tráfego. É preciso pensar no que vem 
depois que o cliente é atraído, pois se o possível cliente não 
tiver uma boa experiência, não há marketing que faça ele 
voltar. Neste caso, é essencial pensar e planejar todo o site 
e o caminho em que ele irá percorrer. Não caia na vaidade 
de focar apenas nas métricas de engajamento, nem sempre 
ter mais visitantes resulta em um maior faturamento;

2 - Publicar alterações sem testes: imagine uma 
empresa que anuncia a reestruturação do seu site e após 
alguns dias, descobre que o antigo gerava melhores taxas 
de conversão. Enquanto assiste as vendas caírem, essa 
empresa percebe que o novo site, mais bonito, não é fun-
cional. Sim, isso existe e é muito comum. É importante 
fazer e rodar todos os testes possíveis. Testes A/B, em que 
o modelo atual e o alterado do site são exibidos cada um 
para uma parcela de quem o acessa, podem dar uma visão 
inteligente de todas as correções que devem ser feitas 
antes do lançamento;

3 - Copiar o concorrente sem saber se ele entende 

o que está fazendo: olhar e monitorar seus concorrentes 
pode te dar sinais de caminhos e movimentos de mercado. 
Porém, na hora de cuidar do seu site, saiba que cada um deles 

Cinco erros mais comuns na 
hora de reformular um site

A decisão de uma empresa em reformular o seu site, seja ele um e-commerce, um guia de notícias ou 
apenas um portal para apresentar uma prestação de serviços, deve partir de um objetivo principal que 
é o de gerar vendas e contratações

possui sua personalidade e, principalmente, seu contexto 
próprio. Evite copiar seus concorrentes, é como colar em 
uma prova sem saber se o seu colega estudou;

4 - Cuidado com o efeito do hall de cinema: pesquisa-
dores descobriram que, independente das ações promocio-
nais que os donos de cinema implementavam em seus halls 
para infl uenciar as pessoas a assistirem um determinado 
fi lme, nada disso conseguia infl uenciar seus frequentadores 
na escolha. A razão para isso é o fato de que a maioria das 
pessoas escolhe qual fi lme assistir antes mesmo de chegar 
ao cinema. Ou seja: decorar o hall do cinema é uma ação 
de marketing pouco útil. Algo semelhante acontece em 
vários sites quando os responsáveis por eles acreditam, sem 
embasamento confi ável, que se uma determinada área for 
"melhorada", suas conversões irão aumentar. Entretanto, é 
muito comum descobrir, tarde demais, que tal área exercia 
pouca ou nenhuma infl uência no processo de decisão do 
cliente. Consequentemente, independente da melhoria 
feita ali, praticamente nenhum resultado será notado nas 
conversões do site. Ou seja: perda de tempo e dinheiro;

5 - Quem acessa via mobile pode ter um objetivo 

diferente: muitos sites recebem a maior parte de seus 
acessos de usuários utilizando aparelhos celulares. Porém, 
o que mais vejo por aí, são sites que cometem o grave erro 
de apenas se adaptarem para navegação mobile através dos 
layouts chamados "responsivos". Sites que conseguem ter 
uma alta performance em mobile, costumam ter um site 
próprio modelado exclusivamente para celulares, total-
mente independente de sua versão "normal" para desktops. 
Portanto, entenda e ofereça a melhor experiência para 
aquilo que o seu usuário procura independente de qual 
plataforma ele utiliza.

(*) É CEO da Supersonic, empresa 100% focada no aumento das taxas de 
conversões de sites.

Diploma internacional abre portas para carreira global
Hoje, o certifi cado de especialização é uma 

exigência do mercado. Mas, os profi ssionais 
que desejam um lugar ao sol em um cenário 
desaquecido e extremamente competitivo, 
buscam oferecer um algo a mais, como um 
diploma internacional de especialização nos 
Estados Unidos, por exemplo.

Os módulos de curta duração no exterior, 
com 40 horas/aula semanais, são uma opor-
tunidade para aqueles que buscam qualifi car 
o currículo, sem precisar se preocupar com 
gastos de hospedagem e alimentação por mui-

to tempo. Além de oferecerem a qualifi cação 
desejada que abre portas para uma carreira 
global, a participação em cursos o exterior 
contribui para tornar o currículo profi ssional 
mais atrativo para as vagas internacionais.

“Ter uma certifi cação internacional é im-
portante não só tecnicamente, mas também 
porque demonstra disponibilidade de sair da 
zona de conforto para melhorar a qualifi ca-
ção. Signifi ca que o profi ssional tem vivência 
em outra cultura e as empresas valorizam 
isso. Também traz para o profi ssional a possi-

bilidade de ser reconhecido, fi nanceiramente 
ou não, em outros países onde possa vir a 
atuar profi ssionalmente”, afi rma a professora 
doutora da IBE-FGV, Rita Ritz, especialista 
em Desenvolvimento Organizacional.

Além disso, a qualifi cação aumenta a 
empregabilidade do profi ssional. "Quanto 
mais qualifi cado estiver o profi ssional, 
menores são as chances de ele entrar para 
a estatística do desemprego", comenta He-
liomar Quaresma, presidente da IBE-FGV 
(www.ibe.edu.br ou).
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3/lao — oil — tee. 4/beat — rani. 5/treta. 8/omoplata. 9/amolecado.

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

Esta quinta, o vigésimo dia da lunação ajuda a resolver problemas familiares e a realizar viagens. Lua fora de curso 

na metade da tarde no signo de Leão aconselha a não fazer nada que não tenha sido programado para este primeiro 

dia do ano. Mesmo assim este é um período onde as celebrações e homenagens irão ter um sabor todo especial. Vamos 

brindar a vida e nos engrandecer como pessoas. O humor geral está agora voltado para a extroversão e para uma alegria 

contagiante. As 16h59 a Lua ingressa em Virgem e faz no fi nal da tarde e a noite desta terça aumentarem os cuidados 

com o corpo e a saúde.
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Deve aproveitar a Lua em Virgem 
para fazer funcionar tudo melhor 
neste fi  nal de ano. O momento é 
bom ainda para viagens e estudos. 
Use a imaginação ativa que ajudará 
a manter a calma diante de situações 
de nervosismo e estresse e ponha 
tudo em ordem a sua volta.78/478 
– vermelho.

As crises irão ser superadas com 
coragem e sem perder a fé. Com a 
Lua em Virgem a tarde o cuidado com 
a casa, limpar, arrumar e preparar-
se para voltar à rotina é necessário. 
Em breve terá chance de ver novos 
horizontes se abrirem. Um sonho 
pode se realizar este ano, acredite 
nele.88/288 – branco.

Mantenha uma atitude positiva 
diante de alguma difi  culdade ou 
afl  ição com a família ou no amor. 
Lua em Virgem a tarde dá determi-
nação, senso crítico e valorização 
do detalhe, de coisas que são im-
portantes. Um problema poderá ter 
solução ainda neste primeiro mês do 
ano.21/821 – amarelo.

A mente fi ca mais crítica que o 
normal, mas isso ajuda a arrumar e 
colocar a rotina em ordem em casa. 
O Sol no signo oposto, na casa sete 
leva a tratar de parcerias, iniciando 
ou encerrando ligações, sociedades 
e casamento. Viverá um ótimo mo-
mento na relação sexual junto da 
pessoa amada.94/394 – azul.

Defi na prioridades até a metade 
deste primeiro mês do ano, veja o 
que deve ser feito de imediato e o 
que pode esperar. É uma fase nova 
de tensão e inquietação que poderá 
afetar os compromissos devido a Lua 
em Virgem. Cuidado com a falsidade 
de pessoa mais próxima.54/454 – 
bege.

Precisa pensar mais em sua carrei-
ra profi ssional para dar início aos 
planos que foram feitos antes este 
ano. A infl  uência da Lua em Virgem 
ajuda enxergar detalhes e ver o que 
não funciona bem. Evite alimentar 
desejo exagerado, mas pode até 
realizar suas fantasias sexuais, se 
quiser.67/367 – branco.

O Sol na casa três, em Capricórnio 
provoca mudanças que foram pre-
paradas em meses anteriores. A Lua 
vai à tarde para o signo de Virgem e 
valoriza a dieta, o sono e a higiene. 
O relacionamento sexual promete 
momento de grande prazer, ativando 
os seus desejos mais secretos.59/459 
– cinza.

Um novo ciclo de vida se inicia 
trazendo novas oportunidades e 
maior motivação neste começo 
de ano. Esta é a fase de limpar, 
organizar e enxergar o que deve 
ser alterado. Siga a rotina e terá 
uma grata surpresa na intimidade, 
até viver plenamente uma relação 
sexual.29/529 – azul.

Logo após o aniversário, aproveite 
para realizar viagens e sair para 
comemorar junto dos amigos. Com 
a Lua em Virgem à tarde tudo co-
meça a ser organizado e melhorado 
para a volta a sua rotina. Comece a 
comunicar-se mais e faça conquistas 
que disse antes que quer este ano 
alcançar.05/505 – branco.

O pessimismo pode ser muito ne-
gativo nesta fase mais delicada do 
ano. Saiba aguardar que o Sol entre 
em seu signo em janeiro. Até lá se 
dedique ao trabalho que vem reali-
zando. Assim, terá um bom retorno 
do que fi  zer no seu futuro. Acredite 
naquilo que sua mente criar será 
possível.52/352 – azul.

Pode alcançar uma posição fi-
nanceira bem mais estável, pois 
o momento é muito favorável aos 
negócios. Dedique um pouco mais 
de seu tempo a uma nova paixão, 
algo ou alguém que lhe cative e que 
infl  uenciará a sua vida neste começo 
de 2016.89/589 – branco.

As viagens e contatos sociais 
darão ainda mais disposição para 
viver aventuras e divertir-se em 
novos ambientes. Há maior tensão 
e inquietação que poderá afetar 
diretamente os compromissos, as 
promessas, a força da palavra. Seja 
realista, mas não deixe de usar a 
imaginação.48/948 – azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 29 de Dezembro de 2016. Dia de São Tomás Becket, São 
Bonifácio de Roma, e Dia do Anjo Manaquel, cuja virtude é o caráter. 
Hoje aniversaria o ator Jon Voight que faz 78 anos, o ator Ted Danson 
que nasceu em 1947, o ator Jude Law que faz 44 anos e o ator André 
Cursino que nasceu em 1976.

O nativo do dia O nativo de Capricórnio deste grau é co-
municativo e agradável tem talento para 

lidar com as pessoas tornando-se assim um diplomata. A busca do 
conhecimento lhe é muito importante, tanto como autodidata como 
na educação formal. Quer sempre manter o controle, teme tornar-se 
dependente e fraco. É muito fi el aos compromissos que assume e 
sempre agradecido àqueles que o auxiliam. Ama a verdade e sustenta 
sempre a sua palavra, ajudando com prazer aqueles que necessitam. 
No lado negativo é desconfi  ado e pode criar imagens negativas de 
situações e pessoas que acredita serem verdadeiras.

Simpatias que funcionam
Mudar de vida para melhor: Ingredientes: fi ta 
branca, três nos moscada e uma cebola grande branca. 
Como fazer: corte a tampa da cebola e faça um buraco 
onde irá colocar as nos moscada. Recoloque a tampa 
na cebola e amarre com uma fi ta branca, enterrando 
em um vaso que tenha uma planta cuidada.

Dicionário dos sonhos
TUBARÃO - A mensagem muda de signifi cado de 
acordo com o que aconteceu entre você e o tubarão 
no seu sonho. Quando vence um tubarão depois de 
uma luta, terá sorte em seus projetos. Mas se perde, 
os prejuízos em sua vida serão enormes. Números da 
sorte: 07, 13, 27, 33, 39 e 43.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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A exposição traz 
objetos de grande 
riqueza à cultura 
brasileira. “A Mão 
do Povo Brasileiro 
1969/2016”

A mostra nada mais é do 
que uma reencenação 
da mostra histórica de 

Lina Bo Bardi, que trouxe 
objetos da cultura material 
do Brasil para a inauguração 
do prédio do Masp, em abril 
de 1969. Na época, ela exibiu 
aproximadamente 2 mil ob-
jetos relacionados à cultura 
material do Brasil, desde as 
regiões do sertão do nordeste 
até o sul do país. Desta vez, 
com curadoria de Adriano 
Pedrosa, Julieta González 
e Tomás Toledo, a exposi-
ção não pretende realizar a 
mesma mostra, mas sim uma 
nova versão com cerca de mil 

História

“A Mão do Povo Brasileiro”, de Lina Bo Bardi, 1969.

objetos históricos, datados 
antes de 1969. Entre eles 
encontram-se pinturas, es-
culturas e objetos populares, 

organizados a partir das mes-
mas tipologias, com objetos 
dispostos de forma parecida, 
em conjuntos análogos.

Serviço: MASP - Museu de Arte de São 
Paulo, Av. Paulista, 1578, Bela Vista, tel. 
3149-5959. De terças, quartas e de sextas a 
domingo das 10h às 18h. Ingressos: R$ 25 e 
R$ 12 (meia). Até 29/01.Refl exõesRefl exõesRefl exões

SIMPLICIDADE

Quando o Senhor nos exortou à pureza infantil, como sendo a 
condição de entrada no Plano Superior, não nos convidava à 
insipiência ou à incultura.
Recomendava-nos a simplicidade do coração, que se revela 
sempre 
disposto a aprender.
A rebeldia e a impermeabilidade são, quase sempre, escuros ca-
racterísticos daqueles que pretendem haver encontrado a última 
palavra em madureza espiritual.
Nossos excessos de raciocínio, em muitas ocasiões, não passam 
de desvarios da nossa mente, dominada por incompreensíveis 
cristalizações de vaidade ou de orgulho.
Criamos, em nossa invigilância, certos padrões convencionais 
de conduta que nos impedem qualquer acesso à verdadeira luz 
e, dentro deles, dormitamos à maneira de pássaros cativos que 
encarcerassem as próprias asas em estreitas limitações.
Contudo, quando entendemos que a vida se renova, todos os dias, 
e quando percebemos que todos os minutos constituem oportu-
nidades de corrigir e aprender, auxiliar e redimir, entramos na 
posse da simplicidade real, suscetível de fi xar em nosso íntimo, 
novos painéis de amor e 
sabedoria, paz e luz.
Guardemos o espírito de surpresa, diante do mundo e, à frente 
da estrada que o Alto nos destinou, convertamos a nossa ligação 
com o Pai Celeste por laço essencial de nosso coração com a 
vida e, dessa forma, estejamos convictos de que cada instante 
será para nós glorioso passo no Conhecimento Superior ou na 
direção do Céu.
(De “Trilha de Luz”, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito 
Emmanuel)

Desde sua criação em 2010, o Ministério do Samba exalta 
o samba como expressão da cultura brasileira. No repertório, 
grandes hinos do samba de diversas épocas e regiões do país. A 
formação conta com André Luis (voz), Samuel Silva (violão de 
sete cordas), Rafael Kasteckas (cavaquinho), André Gomes Ti-
noco (trombone), Marcelo Barro (percussão), Leonardo Escobar 
(percussão) e Felipe Kasteckas (bateria).

Serviço: Ó do Borogodó, R. Horácio Lane, 21 Pinheiros, tel. 
3814-4087. Quarta (4) às 22h. Ingresso: R$ 25.

Samba

O Ministério do Samba faz roda na Vila Madalena.

Divulgação
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Bahia
Feminina

A mostra Bahia, Brasil 
Raízes convida os visitantes 
para o universo luminoso de 
colorido vibrante e traços 
precisos das obras da artis-
ta Carmen Freaza sobre a 
Bahia, a natureza e a estética 
feminina.

Serviço: Galeria Glen Arte, Av. dos Pi-
nheiros, 820, Aldeia da Serra. De segunda 
a sábados das 10h às 22h e aos domingos 
das 11h às 22h. Entrada franca.

Obra da mostra “Bahia, Brasil Raízes”.

Cinema
Se você faz parte do fã clube de apaixo-

nados por fi cção científi ca, fi ca ligado para 
a Maratona Star Trek! O evento apresenta 
uma programação especial para comemorar 
a chegada do mais recente fi lme da fran-
quia em blu-ray e DVD: “Star Trek Sem 

Fronteiras”. Para abrir a programação de 
cinema do ano com estilo, o museu exibe 
os três últimos fi lmes que compõem a 
franquia: “Star Trek” (2009), “Além da 
Escuridão Star Trek” (2013) e “Star Trek 
Sem Fronteiras” (2016). Além disso, o 
evento oferece painéis de discussão com 
os fãs entre as exibições dos fi lmes e, no 

fi nal de cada sessão, ainda há sorteios de 
brindes. Para participar dos bate-papos, 
é necessário retirar os ingressos com uma 
hora de antecedência de cada um dos três 
painéis (às 10h às 13h e às 17h).

Serviço: MIS - Museu da Imagem e do Som de São Paulo, 
Av. Europa, 158 Jardim Europa,tel. 2117-4777. Sábado (7) 
das 11h às 20h. Entrada franca.

Exposição
A mostra 48ª Anual de Arte 

Faap apresenta 33 obras pro-
duzidas por alunos nas mais 
variadas linguagens e sele-
cionadas por uma comissão 
composta por especialistas 
da área. Há ainda uma sala 
especial com a participação 
de artistas convidados, que 
estiveram em residência 
artística na Cité des Arts, 
em Paris.

Serviço: MAB-FAAP, R. Alagoas, 903, 
Higienópolis, tel. 3662-7197. De segunda 
a sexta das 10h às 18h e sábados e do-
mingos das 10h às 17h. Entrada franca. 
Até 12/02.



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

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

confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
netjen@netjen.com.br
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Serra Pará Participações S.A.
CNPJ/MF: 22.872.208/0001-33

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras - Referente ao Período de 15 de junho a 31 de dezembro de 2015 - (Em milhares de reais)
Aos Acionistas - A administração da Serra Pará Participações S.A., em 
atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, apresenta o 
relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia 
relativos ao exercício de 2015, acompanhadas das Demonstrações finan-
ceiras. Toda a documentação relativa às contas ora apresentadas está à 
disposição dos senhores acionistas, a quem a Diretoria terá o prazer de 
prestar os esclarecimentos adicionais necessários. A Companhia - Cons-
tituída em 15/6/15, a Companhia tem por objeto a participação direta ou 
indireta em sociedades organizadas sob qualquer natureza jurídica. A com-
panhia é controlada diretamente pela Serra Pará I Participações S.A. As 
controladas têm por objeto a estruturação, o desenvolvimento, a implanta-
ção, a geração e a exploração de empreendimento de energia elétrica por 
fonte eólica a ser desenvolvido nos parques eólicos denominados Vila Ama-
zonas V, Vila Pará I, Vila Pará II e Vila Pará III. As controladas encontram-se 

em fase final de construção e no decorrer desta fase, as suas necessidades 
de caixa são cobertas por intermédio das controladoras direta e indireta.
     % Participação Capacidade
Controladas Diretas Consolidação        31/12/2015 Instalada (MW)
Usina de Energia Eólica
 Vila Amazonas S.A Integral 100% 24.000
Usina de Energia Eólica
 Vila Pará I S.A Integral 100% 27.000
Usina de Energia Eólica
 Vila Pará II S.A Integral 100% 24.000
Usina de Energia Eólica
 Vila Pará III S.A Integral 100% 24.000
Operação Comercial - Em 2013 a Companhia vendeu energia eólica no 
18º Leilão de Energia Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração 

ocorrido em 13.12.13. Por meio de contratos com prazo de suprimentos de 
20 anos, foram negociados 10,5 MW médios para Vila Amazonas V pelo 
preço de R$ 120,36/MW/h, 11,8 MW médios para Vila Para I pelo preço 
de R$ 119,13/MWh, 10,6 MW médios para Vila Para II pelo preço de R$ 
120,38/MWh e 10,5 MW médios para Vila Para III pelo preço de R$ 120,37/
MWh (preço do leilão). Desempenho Economico-Financeiro - Ativo Circu-
lante - 6.861; Ativo Não Circulante - 152.075; Total do Ativo - 158.936; Caixa 
e equivalentes de Caixa - 6.819; Passivo Circulante - 4.339; Passivo Não 
Circulante – -; Patrimônio Líquido - 154.725; Lucro (prejuízo) do período 
- (128); Total do Passivo - 158.936. Finalmente, queremos deixar consigna-
dos nossos agradecimentos aos acionistas, colaboradores, seguradoras, 
usuários, agentes financeiros e do Setor Elétrico e a todos que direta ou 
indiretamente colaboraram para o êxito das atividades da Companhia.

Rio de Janeiro, 28/12/2016 - Robert David Klein - Diretor Presidente.

À Diretoria
Vagner da Silva Morais 

Contador - RJ -091970/O-3

As Demonstrações Financeiras completas e as Notas Explicativas
 encontram-se à disposição dos Senhores acionistas e interessados

 na sede social da Companhia.

Balanço Patrimonial
    Controladora Consolidado
Ativo               2015               2015
Circulante  50   6.861
Caixa e equivalentes de caixa  50   6.819
Impostos a recuperar -  6
Adiantamento a fornecedores -  30
Parte relacionada -  6
Não circulante  154.557   152.075
Investimentos  154.557   -
Imobillizado -  148.784
Diferido -  3.291
Total do Ativo  154.607   158.936
    Controladora Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido               2015               2015
Circulante  10   4.339
Fornecedor -  2.444
Parte relacionada 10  1.474
Seguros a pagar -  287
Impostos a pagar -  134
Patrimônio Líquido  154.597   154.597
Capital social  154.725   154.725
Prejuízos do período  (128)  (128)
Total do passivo e do patrimônio Líquido  154.607   158.936

Demonstração dos Resultados
(Em milhares de reais, exceto o valor por lote de mil ações)

    Controladora Consolidado
Despesas Operacionais               2015               2015
Gerais e administrativas  (10)  (148)
Total  (10)  (148)
Prejuízo operacional antes do
Resultado de equivalência patrimonial  (10)  (148)
Resultado de equivalência patrimonial  (118)  -
Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras -  21
Despesas financeiras -  (1)
Total do resultado financeiro líquido - 20
Prejuízo do período   (128)  (128)
Prejuízo por ação básico e diluído-em reais  (0,00083)  (0,00083)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
    Capital Prejuízos
      social acumulados      Total
Saldos em 15/06/2015-data da constituição  1  -  1
Aumento capital conforme AGE em 04/9/15  135.681  -  135.681
Aumento capital conforme AGE em 03/12/15  9.951  -  9.951
Aumento capital conforme AGE em 23/12/15  9.092  -  9.092
Prejuízo do período -  (128)  (128)
Saldos em 31/12/15  154.725   (128)  154.597

Demonstração do Resultado Abrangente
    Controladora Consolidado
                  2015               2015
Prejuízo do período  (128)  (128)
Resultado abrangente do período  (128)  (128)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
    Controladora Consolidado
                  2015               2015
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do período  (128)  (128)
Resultado de equivalência patrimonial  118   -
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  (10)  (128)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Impostos e contribuições a recuperar -  (6)
Adiantamentos  -  (30)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores -  (140.692)
Impostos, contribuições e outros -  421
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  (10)  (140.435)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de investimento (154.675)  -
Aquisição de imobilizado -  (5.646)
Aquisição do diferido -  (3.291)
Caixa líquido aplicado atividades investimento (154.675)  (8.937)
Fluxo de caixa das atividades financiamento
Aumento de capital  154.725   154.850
Parte relacionada 10  1.337
Caixa líquido gerado pelas
 atividades financiamento 154.735  156.187
Aumento líquido do saldo
 de caixa e equivalentes de caixa 50  6.815
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa -  4
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa  50   6.819
Aumento líquido do saldo
 de caixa e equivalentes de caixa  50   6.815

ACTEGA PREMIATA ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA, torna público que requereu na
CETESB a Renovação de Licença de Operação para Tintas, vernizes, esmaltes e lacas,
fabricação de, sito à Rua dos Estados, 209 - Vila Industrial Santana de Parnaíba/SP.

Rodrimar S.A. Agente e Comissária.
CNPJ nº 58.135.369/0001-91 NIRE nº 35300027558

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Acionistas para comparecer na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 31/01/17, 
às 10:30 hs, no Hotel Intercontinental – SP, situado na Alameda Santos, nº 1.123, em SP/SP, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1 – Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras e contábeis dos 
exercícios encerrados em 31/12/12 e 2013; 2 – Destinação dos resultados dos exercícios; 3 – Eleição do conselho fiscal e 
fixação da forma de sua remuneração; 4 – Assuntos gerais. Serve o presente como reiteração de que os documentos relativos 
ao artigo 133 da Lei nº 6.404/1976 estão à disposição dos Srs. Acionistas, além de já terem sido publicados anteriormente 
os balanços e as demonstrações contábeis, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, nas edições do dia 02/12/15, com 
retificações publicadas em 30/12/15 ambas no D.O.E.S.P. e Jornal Empresas e Negócios. A Assembleia geral será realizada 
fora da sede da companhia por motivo de força maior, qual seja, a ausência de local apropriado para realização do conclave 
na sede da companhia. Francisco Wilson Megale – Presidente do Conselho de Administração. (28, 29 e 30/12/2016)

Reinaldo Domingos (*)

Ano-novo, novos hábitos. Para ter mais realizações, menos dívidas 
e uma vida fi nanceira mais organizada e tranquila em 2017, é 
importante eliminar alguns hábitos que tendem a levar ao des-

controle, endividamento e inadimplência. São eles:
 1. Falta de planejamento - As pessoas não sabem para onde 

vai seu dinheiro, não possuem controle. As pessoas não se dão 
conta que o descontrole fi nanceiro não acontece nos grandes 
gastos, mas sim nos pequenos. Para evitar que isso ocorra, o 
correto é o preenchimento de uma caderneta diária de todos 
os gastos, que chamamos de apontamento, e realizar uma pla-
nilha mensal por três meses, conhecendo os seus verdadeiros 
números.

 2. Comprar por impulso - Algumas perguntas devem ser feitas 
antes de fazer uma compra, como: estou comprando por necessi-
dade real ou movido(a) por outro sentimento, como carência ou 
baixa autoestima? Se não comprar isso hoje, o que acontecerá? 
Tenho dinheiro para comprar à vista? Se comprar a prazo, terei 
o valor das parcelas? O acúmulo de parcelas colocará em risco 
a realização dos sonhos que priorizei com a família? Também é 
importante pesquisar o melhor preço em pelo menos três lojas 
diferentes, entre físicas e virtuais, para pagar menos e conseguir 
descontos.

 3. Ter o hábito de parcelar - Este é um hábito cultural do brasi-
leiro, por isso, ao agir dessa maneira, as pessoas não percebem 
que estão se endividando. Para piorar, muitas vezes, o consumidor 
se esquece de colocar esses valores no orçamento, o que pode 

10 maus hábitos fi nanceiros 
para eliminar em 2017
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Falta de planejamento e ter o hábito de parcelar são maus hábitos para eliminar em 2017

comprometer seriamente as fi nanças. Caso seja fundamental 
parcelar, deverá constar no orçamento mensal da pessoa, que 
sempre que receber seus rendimentos separará parte do valor 
para pagar essa dívida. Também é interessante ter uma poupança 
paralela, para que, em caso de imprevistos, tenha como arcar 
com esses valores.

 4. Pagar sem questionar - Todo produto ou serviço é cobrado 
com larga margem de lucro, portanto é sempre válido pedir 
descontos, especialmente se estiver pagando à vista. Muitos têm 
vergonha ou receio, portanto negociar valores deve se tornar um 
hábito em 2017, pois é preciso aprender a valorizar o dinheiro. 
É importante também sempre rever os pacotes que contrata, 
como de TV a cabo, internet e planos de celular, pois é comum 
que haja itens que paga mas não utiliza. É interessante estar 
sempre de olho na concorrência, pois muitas vezes há pacotes 
mais completos e mais baratos.

 5. Abusar do crédito fácil - Buscar ferramentas de crédito 
fácil, como empréstimos, crediários, financiamentos, limite 
do cheque especial e pagar o mínimo de cartão de crédito 
são formas comuns de endividamento. O mercado oferece 
milhares de produtos de fácil acesso, contudo, os juros 
cobrados são abusivos e fazem com que a inadimplência se 
torne alta. A solução é evitar esses meios, buscando se educar 
financeiramente e mudando o comportamento errôneo em 
relação a lida com o dinheiro. No caso de cartão de crédito, 
o ideal é ter só um e, em caso de descontrole, até mesmo 
eliminar. Também é interessante não ter limite de cheque 
especial.

 6. Não pensar no futuro - Muitos não têm o hábito de se prepa-
rar para o futuro mas, especialmente agora com as mudanças 
na aposentadoria pelo INSS, é importante rever essa atitude. O 
primeiro passo é pensar no padrão de vida que deseja ter após 
se aposentar, lembrando que mesmo tendo trabalhado a vida 
toda com carteira assinada, contribuindo para o INSS, a quantia 
recebida difi cilmente será sufi ciente. Muitos brasileiros se apo-
sentam e precisam continuar trabalhando ou dependem da ajuda 
fi nanceira de parentes. Lembre que o quanto antes você pensar 
em seu futuro, mais fácil será para poupar dinheiro e atingir a 
quantia desejada. 

 7. Só poupar se sobrar - Muitos brasileiros não conseguem poupar 
dinheiro porque deixam para fazer isso apenas se sobrar no fi nal 
do mês. Portanto, em 2017, é imprescindível começar a praticar 
um orçamento fi nanceiro diferente, que priorize os sonhos e não 
as despesas. Ao invés de fazer Ganhos (-) Gastos = Lucro/Prejuí-
zo, faça Ganhos (-) Sonhos (-) Gastos. Dessa forma, a poupança 
para os sonhos será a prioridade e os gastos serão readequados, 
mudando o padrão de vida em benefi cio da conquista dos sonhos 
da família. Não adianta agir da mesma maneira sempre, esperando 
ter um ano diferente.

 8. Não sonhar - Não ter planos para o futuro e, consequente-
mente, poupanças para conquista-los, leva ao consumismo de 
forma pouco pensada. Vejo que a grande maioria abandonou 
o hábito de sonhar. Para sair deste problema, é recomendável 
fazer um exercício simples: refl etir sobre o que se quer em 
curto prazo (nos próximos doze meses), no médio (entre um 
e dez anos) e no longo prazo (a partir de dez anos). Tendo 
isso estabelecido, deve cotar os valores e destinar parte de 
seu dinheiro para esse fi m. Com os sonhos sempre em mente, 
será muito mais difícil cair nas armadilhas do consumismo e 
do crédito fácil.

 9. Buscar status social - Acreditar que consumir é importante 
para ser aceito socialmente faz com que as pessoas comprem sem 
ter condições. Isso porque acreditam que possuir alguma coisa é 
o que fará a diferença para os outros, e não o que ela realmente 
é. O consumo dessa maneira irá apenas suprir a difi culdade de 
relacionamento interpessoal. A solução para esta questão é ter 
objetivos claros e perceber que é muito mais importante ter 
conteúdo do que ter produto.

 10. Sucumbir ao marketing e à publicidade - Estar suscetível 
às ações de marketing e publicidade faz com que as pessoas 
comprem o que não precisam ou mesmo não têm condições. Isso 
acontece diariamente por falta de orientação. O caminho para 
evitar esse problema é buscar conscientização para abandonar 
o hábito de comprar por impulso, especialmente quando estiver 
com as emoções alteradas, triste, com baixa autoestima ou com 
bastante empolgação.

(*) - É presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefi n) 
e da DSOP Educação Financeira. Autor do best-seller ‘Terapia Financeira’; 

do lançamento ‘Mesada não é só dinheiro’; e da primeira Coleção Didática de 
Educação Financeira do Brasil.

The Marketing Store Worldwide Consumer Products Ltda.
CNPJ/MF 03.977.536/0001-50 – NIRE 3521689526-9 - Ata da Assembleia Geral de Transformação de Tipo Jurídico da Sociedade Limitada em Sociedade Por Ações

Aos 30/3/16, às 14:30hs, na sede. Convocação: dispensada. Mesa: Presidente: Genival Pereira de Brito Júnior; Secretário: Mauro Faustino da Silva Junior. Deliberações: Transformação do tipo jurídico. O capital 
social no valor de R$ 12.734.649,00, dividido em 12.734.649 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, subscritas e totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, passa a ser dividido em 12.734.649 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre os acionistas.Os acionistas decidem alterar a denominação social da companhia para The Marketing Store Worldwide Consumer Products 
S.A.; Foi aprovada a redação de seu Estatuto Social que se encontra arquivada na sede da Companhia; a seguir, foram eleitos como membros da Diretoria, para um mandato de 3 anos, Genival Pereira De Brito 
Júnior, RG 4.921.811-52-SSP/BA e CPF 512.360.875-34, para Diretor Presidente; Mauro Faustino da Silva Junior, RG 15.709.669-5-SSP/SP e CPF 102.945.168-08, para Vice-Presidente Administrativo e Finan-
ceiro; Lucas da Cunha Elias, RG MG-11.396.985 e CPF 013.255.756-82, para Vice-Presidente de Operações; Carolina Gouveia Vanuci Rizzi, RG 27.323.378-6-SSP/SP e CPF 283.080.338-81, para Vice-Presi-
dente de Negócios; e Fabricio Müller Klug, RG 1004332613-SSP/RS e CPF 788.554.700-00, para Vice-Presidente de Criação e Planejamento. Nada mais. SP, 30/3/16. Estatuto Social - Denominação - 1. A 
Companhia é uma S.A. que se rege por este Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis e tem a denominação “The Marketing Store Worldwide Consumer Products S.A.” Sede - 2. A 
Companhia tem sua sede, foro e domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de SP, na Rua Lisboa, 90, frente, Jardim Europa, CEP 05413-000. §Único - Por deliberação da Diretoria, a Companhia poderá abrir, 
transferir e extinguir filiais, agências, depósitos e escritórios ou quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Objeto Social - 3. O objeto social da Companhia compre-
ende a criação e execução de soluções integradas de desenvolvimento e fornecimento de produtos em geral, por meio da realização isolada ou conjunta das seguintes atividades: (i) importação e exportação de 
produtos, por encomenda ou para venda direta; (ii) comercialização e distribuição de produtos, para qualquer propósito; (iii) compra e venda direta de produtos, em comissão, em consignação ou sob qualquer 
outra forma; (iv) representação comercial; (v) industrialização de produtos de qualquer natureza, realizada por terceiros, sob regime de encomenda; (vi) prestação, diretamente ou por empresa subcontratada, de 
serviços de consultoria e gerenciamento de produção ou controle de qualidade de produtos, criados e desenvolvidos pela própria empresa ou por terceiros, no Brasil ou no exterior; (vii) prestação, diretamente ou 
por empresa subcontratada, de serviços de consultoria em seleção e avaliação de fornecedores, no Brasil ou no exterior, de produtos encomendados pelos clientes; (viii) prestação de serviços de criação e desen-
volvimento de produtos, no Brasil ou no exterior, diretamente ou por empresa subcontratada; (ix) acompanhamento e/ou participação direta ou indireta em campanhas publicitárias que envolvam a divulgação e/ou 
distribuição de produtos ou serviços prestados pela empresa, incluindo a participação na criação e veiculação de peças e/ou campanhas publicitárias, participação na criação de ilustrações, marcas, logomarcas, 
logotipos, embalagens, apresentações ou programação visual em geral destinada à promoção comercial de produtos ou serviços; (x) participação na divulgação de conteúdo e comercialização de produtos, via 
Internet ou por qualquer outro meio existente ou que venha a ser criado, diretamente ou através de contratação de terceiros, bem como criação e/ou manutenção de websites em geral, mesmo que não estejam 
diretamente relacionados com o objeto social; (xi) cobrança de royalties pelo desenvolvimento e produção, por terceiros, de produtos criados pela empresa. (xii) representação comercial e agenciamento de comér-
cio de mercadorias em geral; (xiii) reparação e manutenção de objetos e equipamentos; e (xiv) locação de equipamentos comerciais e industriais. A armazenagem e a distribuição dos produtos serão realizadas 
por terceiros. §Único - Também constitui objeto social da Companhia a participação em outras sociedades, como acionista ou cotista, observadas as disposições legais. Prazo de Duração - 4. A Companhia tem 
prazo de duração indeterminado. Capital Social - 5. O capital social da Companhia subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 12.734.649,00, dividido em 12.734.649 ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal. §1º - As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere a seu titular o direito a um voto nas Assembleias. §2º 
- Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, obser-
vado o prazo fixado pela Assembleia, não inferior a 30 dias, ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto. Assembleias - 6. As Assembleias realizar-se-ão, ordinariamente, nos 4 meses subsequen-
tes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que o exigirem os negócios sociais, sendo permitida a realização simultânea de AGOE. §1º - A Assembleia só poderá deliberar sobre assuntos da 
ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação. §2º - As Assembleias serão convocadas por qualquer dos membros da Diretoria da Companhia, com a apresentação da pauta dos assuntos a serem 
tratados e apresentação dos documentos pertinentes que já se encontrem disponíveis, devendo, para tanto, ser observadas todas as formalidades previstas em lei e neste Estatuto. Havendo quórum legal de 
instalação, as Assembleias serão presididas por qualquer membro do Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia escolherá um dos presentes, alguém para secretariá-la. §3º - O acionista ou seu 
representante legal deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem sua identidade e do mandato que confira poderes para tanto, se for o caso. §4º - As atas das Assembleias deverão 
ser assinadas pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes e lavradas no livro de Atas das Assembleias na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a indicação resumida do sentido do voto dos 
acionistas presentes, dos votos em branco e das abstenções. §5º - Salvo decisão contrária pelo Presidente da Assembleia, a ata será lavrada na forma de sumário dos fatos, observado o disposto no §1º do artigo 
130 da Lei das Sociedades por Ações. §6º - Independentemente das formalidades prescritas em lei e no §2º acima, será considerada regular a Assembleia a que comparecerem todos os acionistas. 7. Compete 
à Assembleia, além das atribuições previstas em lei e neste Estatuto Social: (i) aprovação das contas da Companhia apresentadas pela Diretoria e respectivas demonstrações financeiras do exercício imediata-
mente anterior ao ano em que se realizar a Assembleia Ordinária; (ii) definição do Orçamento Anual da Companhia; (iii) decisão sobre fusões, aquisições, incorporações e cisões que envolvam a Companhia; (iv) 
admissão de eventuais novos acionistas na Companhia, observadas as regras previstas nos Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia; (v) alterações na composição da Diretoria; (vi) pedidos de 
recuperação judicial; (vii) decisão de instalação do Conselho Fiscal da Companhia e eleição de seus membros; e (viii) alterações no Estatuto Social da Companhia. §1º - Exceto nos casos previstos em lei e no 
Acordo de Acionistas da Companhia, as deliberações serão tomadas por acionistas representando a maioria do capital social votante da Companhia. §2º - O Presidente da Assembleia não computará o voto 
proferido com infração aos Acordos de Acionistas arquivados na sede social da Companhia. Administração - 8. A Companhia será administrada por um Conselho Independente, quando instalado, um Conselho 
Fiscal, quando instalado, e por uma Diretoria (“Comitê Executivo”) composta por 5 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, profissionais de comprovada capacidade e experiência em suas respectivas 
áreas de atuação e responsabilidade, eleitos pelos acionistas em Assembleia da Companhia, observados os termos e condições previstos em acordo de acionistas da Companhia e designados como: (i) Diretor 
Presidente (“Chief Executive Officer CEO”); (ii) Vice-Presidente Administrativo e Financeiro; (iii) Vice-Presidente de Operações; (iv) Vice-Presidente de Negócios; e (v) Vice-Presidente de Criação e Planejamento. 9. 
Compete à Diretoria, na forma do §2º desta cláusula, a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja 
por lei ou pelo presente Estatuto atribuída a competência à Assembleia. No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos de administração necessários à 
consecução dos objetivos de seu cargo, de acordo com a orientação geral dos negócios estabelecida pela Assembleia, incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar 
dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar 
e avalizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito, observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social e em acordo de acionis-
tas arquivado na sede da Companhia. §1º - Adicionalmente às funções, competências e poderes atribuídos para cada um dos Diretores pelo Estatuto Social, pelo Acordo de Acionistas ou por lei, compete, espe-
cificamente a cada um dos Diretores: (i) Chief Executive Officer (“CEO”): será responsável por liderar todas as áreas da Companhia; apoiar e aconselhar os Vice-Presidentes; apresentar ao Comitê Executivo mo-
delos de negócios que possam preservar ou potencializar o resultado da Companhia; (ii) Vice-Presidente Administrativo e Financeiro: será responsável por planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades finan-
ceiras da Companhia; (iii) Vice-Presidente de Operações: será responsável pela gestão das áreas produtivas e operacionais da Companhia, tais como Produção Gráfica, Produção de Materiais, Comex, Qualida-
de, Supply Chain, Produção Digital, Operações; (iv) Vice-Presidente de Negócios: será responsável pela direção, planejamento e controle da área comercial e relacionamento com clientes, abrangendo todo o 
território LATAM; e (v) Vice-Presidente de Criação e Planejamento: será responsável pelo direcionamento criativo e estratégico dos projetos promocionais, de produto, materiais de ponto de venda, retail, eventos e 
digital. §2º - A Companhia em todos os seus atos será sempre representada por, no mínimo, 2 Diretores em conjunto. §3º - Os seguintes atos ligados à administração da Companhia serão de responsabilidade 
exclusiva do Comitê Executivo que deverá se reunir para a tomada da decisão para: (i) determinação das categorias de negócio praticadas pela Companhia; (ii) determinação de modelo de negócio praticado pela 
Companhia; (iii) questões diretamente ligadas à imagem da Companhia e/ou sua credibilidade; (iv) questões que venham a alterar a alocação de recursos definida no Orçamento Anual previamente aprovado pela 
Assembleia; (v) determinações estratégicas da Companhia; (vi) aprovação de terceiros interessados em ingressar na Companhia; (vii) decisões relativas à obtenção de empréstimos bancários, ou ainda qualquer 
tipo de endividamento, ou oneração dos bens da Companhia; (viii) comprar, vender, alugar, hipotecar, realizar benfeitorias em imóveis ou participação em imóveis; (ix) prestar garantia sobre dívidas e obrigações 
de terceiros; (x) hipotecar, onerar, ou securitizar qualquer bem ou propriedade da Companhia; (xi) vender qualquer bem ou propriedade da Companhia fora do curso normal das atividades da Companhia; (xii) 
adquirir ou se desfazer de qualquer participação em atividades financeiras, negócio ou empresa; (xiii) adquirir, vender ou firmar qualquer tipo de acordo referente a marcas, patentes, know-how técnico, segredo 
comercial ou qualquer outra propriedade intelectual; (xiv) praticar qualquer ato visando a dissolução ou liquidação da Companhia; (xv) comprar ou celebrar, em nome da Companhia, contrato para a compra de 
material, produtos, mantimentos, equipamentos, mão-de-obra ou serviços, que envolva gastos iguais ou superiores a R$ 1.000.000,00, bem como alterar ou resilir tais contratos; (xvi) vender ou celebrar contrato 
para a venda pela Companhia, de serviços ou produtos envolvendo a quantia de R$ 1.000.000,00 ou mais; (xvii) contratar ou demitir empregado cujo salário ultrapasse o montante de R$ 200.000,00 por ano, bem 
como alterar os valores de tais salários; (xviii) abrir, fechar ou alterar os signatários da conta bancária da Companhia; (xix) participar de qualquer recapitalização da Companhia, qualquer fusão, combinação ou 
consolidação pela Companhia e qualquer outra pessoa ou entidade; (xx) realizar qualquer alteração no caráter geral dos negócios da Companhia; (xxi) processar, contestar ou entrar com ação, arbitragem ou 
qualquer outro processo público contra ou em nome da Companhia; (xxii) renunciar qualquer direito, demanda ou causa de pedir da Companhia envolvendo quantias superiores a R$ 20.000,00; (xxiii) efetuar pa-
gamento e/ou recolhimento de tributos, taxas ou contribuições envolvendo quantias superiores a R$ 1.000.000,00; (xxiv) criar qualquer outra responsabilidade ou obrigação para a empresa que envolva quantias 
superiores a R$ 200.000,00; (xxv) fazer empréstimos a funcionários ou a terceiros; (xxvi) conceder procuração a qualquer empregado ou terceiros; e (xxvii) participar de qualquer outro negócio fora do curso normal 
dos negócios da Companhia. §4º - Cada um dos Diretores terá direito a 1 voto nas deliberações do Comitê Executivo, sendo certo que todas as decisões serão tomadas por maioria de votos, com exceção das 
decisões relativas às matérias descritas do item (vii) ao item (xxvii) do §3º acima, para as quais serão necessárias assinaturas de pelo menos 4, dos 5 Diretores indicados no Comitê Executivo para aprovação e 
implementação. §5º - Caso haja empate em qualquer deliberação tomada pelo Comitê Executivo, o CEO terá o voto de minerva, isto é, caberá a ele decidir a deliberação empatada. §6º - Ao final de cada uma das 
reuniões do Comitê Executivo, tendo todos os assuntos da pauta sido votados, referida reunião será reduzida a termo, sendo o mesmo assinado por todos os presentes e arquivado junto a sede da Sociedade. §7º 
- Os membros do Comitê Executivo terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore definida pelo Comitê Executivo de acordo com as atribuições de cada membro. 10. Se instalado, o Conselho Fiscal da 
Companhia, com as atribuições estabelecidas em lei, será composto por 3 membros e igual número de suplentes, eleitos e destituíveis pela Assembleia. §1º - O Conselho Fiscal não funcionará em caráter perma-
nente e somente será instalado mediante solicitação de acionistas, de acordo com as disposições legais. §2º - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo 
de posse lavrado no livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal, no prazo máximo de 30 dias contados da data da respectiva eleição. §3º - A posse dos membros do Conselho Fiscal, se instalado, será condi-
cionada à assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio. §4º - Não poderá ser eleito para membro do Conselho Fiscal da Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser conside-
rada concorrente da Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (a) seja empregado, acionista ou membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de controlador 
ou controlada de concorrente; (b) seja cônjuge ou parente até 2º grau de membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de controlador ou controlada de concorrente. §5º - A remuneração 
dos membros do Conselho Fiscal é fixada pela Assembleia que os eleger, observado o disposto no §3º do artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações e em acordo de acionistas da Companhia. §6º - O período 
de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Ordinária realizada após a sua instalação, sendo permitida a reeleição de membros do Conselho Fiscal. §7º - Observado o disposto no §6º 
deste Artigo 21, os membros do Conselho Fiscal terão o mandato unificado de 1 ano, podendo ser reeleitos. §8° - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará 
seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago. §9° - Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que neces-
sário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras. §10º - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a tota-
lidade dos membros do Conselho Fiscal. §11 - Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente. §12 - O Conselho Fiscal se manifestará por maioria absoluta de votos, pre-
sente a maioria dos seus membros. §13 - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presen-
tes. Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros - 11. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. §1º - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria pro-
cederá à elaboração das demonstrações financeiras da Companhia, com observância dos preceitos legais pertinentes. §2º - A Companhia deverá levantar balanços trimestrais, conforme regulamentação socie-
tária. 12. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria apresentará à Assembleia proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observada a seguinte ordem: (i) 5% do lucro 
líquido do exercício serão alocados para a reserva legal, até atingir 20% do capital social, sendo que no exercício em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes das reservas de capital exceder a 30% 
do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal; e (ii) 25% do lucro líquido ajustado, na forma prevista pelo Artigo 202 da Lei de Sociedades por Ações, 
serão distribuídos como dividendo obrigatório. 13. A Assembleia poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação 
aplicável. Dissolução e Liquidação - 14. A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá 
funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais e o disposto neste Estatuto Social e em acordo de acionistas da Companhia. Cessão de Ações - 15. Os acionistas não poderão ceder e transferir as 
suas quotas sem a observância dos termos e condições previstos nos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia. Livros Societários - 16. Além dos demais livros contábeis exigidos em lei, a 
Companhia deverá manter escriturados e devidamente autenticados pelo Registro Público de Empresas Mercantis os seguintes livros: 1) Livro de Registro de Atas de Assembleias; 2) Livro de Registro de Presen-
ça de Acionistas; 3) Livro de Registro de Atas de Reunião de Diretoria; 4) Livro de Registro de Ações Nominativas; e 5) Livro de Registro de Transferência de Ações Nominativas. Foro - 17. As partes elegem o foro 
central da Cidade de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas deste Instrumento. Legislação Aplicável - 18. Este Estatuto Social será regido 
pelas Leis da República Federativa do Brasil, especialmente pelas disposições da Lei 6.404/76. §Único - Os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia e regulados de 
acordo com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e demais disposições legais aplicáveis. Acordo de Acionistas 19. A Companhia e seus acionistas observarão as disposições constantes dos acordos 
de acionistas arquivados em sua sede social, devendo qualquer deliberação contrária a estes acordos de acionistas, incluindo, mas não se limitando, àquelas que prevejam o direito de voto dos acionistas e 
eventuais restrições em relação à cessão, transferência ou alienação, direta ou indireta, das ações da Companhia, ser considerada inválida ou ineficaz perante a Companhia, os acionistas ou quaisquer terceiros.” 
Mauro Faustino da Silva Junior - Secretário da Mesa. Jucesp 215.151/16-1 e NIRE 3530049148-3 em 19/05/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

The Marketing Store Worldwide Latin America Consulting Ltda.
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Aos 30/3/16, 14:30hs, sede. Convocação: dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Genival Pereira de Brito Júnior; Secretário: Mauro Faustino da Silva Junior. Deliberações: Transformação do tipo 
jurídico. O capital social no valor de R$ 26.182.816,00, dividido em 26.182.816 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada, subscritas e totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, passa a ser dividido 
em 26.182.816 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre os acionistas. Os acionistas decidem alterar a denominação social para The Marketing Store Worldwide Latin America Consul-
ting S.A; Foram eleitos membros da Diretoria, para um mandato de 3 anos: Genival Pereira De Brito Júnior, RG 4.921.811-52-SSP/BA e CPF 512.360.875-34, para Diretor Presidente; Mauro Faustino da Silva 
Junior, RG 15.709.669-5-SSP/SP e CPF 102.945.168-08, para Vice-Presidente Administrativo e Financeiro; Lucas da Cunha Elias, RG MG-11.396.985 e CPF 013.255.756-82, para Vice-Presidente de Operações; 
Carolina Gouveia Vanuci Rizzi, RG 27.323.378-6-SSP/SP e CPF 283.080.338-81, para Vice-Presidente de Negócios; e Fabricio Müller Klug, RG 1004332613-SSP/RS e CPF 788.554.700-00, para Vice-Presiden-
te de Criação e Planejamento. Os Diretores permanecerão em seus cargos até que sejam destituídos ou substituídos ou até a Assembleia a se realizar em 30.03.19, o que ocorrer primeiro; Nada mais. SP, 30/3/16. 
Estatuto Social - Denominação - 1. A Companhia é uma S.A. que se rege por este Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis e tem a denominação “The Marketing Store Worldwide Latin 
America Consulting S.A.” Sede - 2. A Companhia tem sua sede, foro e domicílio em SP/SP, Rua Lisboa, n.º 90, fundos, Jardim Europa, CEP 05413-000. §Único - Por deliberação da Diretoria, a Companhia pode-
rá abrir, transferir e extinguir filiais, agências, depósitos e escritórios ou quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Objeto Social - 3. O objeto social compreende a 
promoção e ou produção de espetáculos artísticos, culturais e esportivos; publicidade e propaganda (coordenação de campanhas publicitárias, preparação de originais de desenho e anúncios gráficos, gravados, 
musicados e filmados, elaboração de jingles, promoção de vendas e outros); divulgações e promoções (distribuição, noticiário na imprensa, rádio e TV, recortes de jornais, revistas, alto-falantes, promoção e exe-
cução de stands, exposições, feiras, galerias de arte, música ambiente, jornais e outros); representação comercial e agenciamento de comércio de mercadorias em geral; locação de equipamentos comerciais e 
industriais; prestação de serviços para o desenvolvimento das atividades aqui descritas. §Único - Também constitui objeto social a participação em outras sociedades, como acionista ou cotista, observadas as 
disposições legais. Prazo de Duração - 4. A Companhia tem prazo de duração indeterminado. Capital Social - 5. O capital social subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 
26.182.816,00, dividido em 26.182.816 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §1º - As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere 
a seu titular o direito a um voto nas Assembleias. §2º - Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou 
bônus de subscrição de emissão da Companhia, observado o prazo fixado pela Assembleia, não inferior a 30 dias, ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto. Assembleias - 6. As Assembleias 
realizar-se-ão, ordinariamente, nos 4 meses subsequentes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que o exigirem os negócios sociais, sendo permitida a realização simultânea de AGOE. 
§1º - A Assembleia só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação. §2º - As Assembleias serão convocadas por qualquer dos membros da Diretoria, com a 
apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados e apresentação dos documentos pertinentes que já se encontrem disponíveis, devendo, para tanto, ser observadas todas as formalidades previstas em lei e 
neste Estatuto. Havendo quórum legal de instalação, as Assembleias serão presididas por qualquer membro do Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia escolherá um dos presentes, alguém para 
secretariá-la. §3º - O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem sua identidade e do mandato que confira poderes para tanto, se for o caso. §4º 
- As atas das Assembleias deverão ser assinadas pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes e lavradas no livro de Atas das Assembleias na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a indicação 
resumida do sentido do voto dos acionistas presentes, dos votos em branco e das abstenções. §5º - Salvo decisão contrária pelo Presidente da Assembleia, a ata será lavrada na forma de sumário dos fatos, ob-
servado o disposto no §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. §6º - Independentemente das formalidades prescritas em lei e no §2º acima, será considerada regular a Assembleia a que comparecerem 
todos os acionistas. 7. Compete à Assembleia, além das atribuições previstas em lei e neste Estatuto: (i) aprovação das contas da Companhia apresentadas pela Diretoria e respectivas demonstrações financeiras 
do exercício imediatamente anterior ao ano em que se realizar a Assembleia Ordinária; (ii) definição do Orçamento Anual da Companhia; (iii) decisão sobre fusões, aquisições, incorporações e cisões que envolvam 
a Companhia; (iv) admissão de eventuais novos acionistas, observadas as regras previstas nos Acordos de Acionistas arquivados na sede; (v) alterações na composição da Diretoria; (vi) pedidos de recuperação 
judicial; (vii) decisão de instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros; e (viii) alterações no Estatuto da Companhia. §1º - Exceto nos casos previstos em lei e no Acordo de Acionistas da Companhia, 
as deliberações serão tomadas por acionistas representando a maioria do capital social votante da Companhia. §2º - O Presidente da Assembleia não computará o voto proferido com infração aos Acordos de 
Acionistas arquivados na sede social. Administração - 8. A Companhia será administrada por um Conselho Independente, quando instalado, um Conselho Fiscal, quando instalado, e por uma Diretoria (“Comitê 
Executivo”) composta por 5 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, profissionais de comprovada capacidade e experiência em suas respectivas áreas de atuação e responsabilidade, eleitos pelos acio-
nistas em Assembleia, observados os termos e condições previstos em acordo de acionistas e designados como: (i) Diretor Presidente (“Chief Executive Officer CEO”); (ii) Vice-Presidente Administrativo e Finan-
ceiro; (iii) Vice-Presidente de Operações; (iv) Vice-Presidente de Negócios; e (v) Vice-Presidente de Criação e Planejamento. 9. Compete à Diretoria, na forma do §2º desta cláusula, a administração dos negócios 
sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto atribuída a competência à Assembleia. No exercício 
de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos de administração necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, de acordo com a orientação geral dos negócios 
estabelecida pela Assembleia, incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, 
adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em esta-
belecimentos de crédito, observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto e em acordo de acionistas arquivado na sede. §1º - Adicionalmente às funções, competências e poderes atribuídos 
para cada um dos Diretores pelo Estatuto, pelo Acordo de Acionistas ou por lei, compete, especificamente a cada um dos Diretores: (i) Chief Executive Officer (“CEO”): será responsável por liderar todas as áreas 
da Companhia; apoiar e aconselhar os Vice-Presidentes; apresentar ao Comitê Executivo modelos de negócios que possam preservar ou potencializar o resultado da Companhia; (ii) Vice-Presidente Administra-
tivo e Financeiro: será responsável por planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades financeiras da Companhia; (iii) Vice-Presidente de Operações: será responsável pela gestão das áreas produtivas e ope-
racionais da Companhia, tais como Produção Gráfica, Produção de Materiais, Comex, Qualidade, Supply Chain, Produção Digital, Operações; (iv) Vice-Presidente de Negócios: será responsável pela direção, 
planejamento e controle da área comercial e relacionamento com clientes, abrangendo todo o território LATAM; e (v) Vice-Presidente de Criação e Planejamento: será responsável pelo direcionamento criativo e 
estratégico dos projetos promocionais, de produto, materiais de ponto de venda, retail, eventos e digital. §2º - A Companhia em todos os seus atos será sempre representada por, no mínimo, 2 Diretores em con-
junto. §3º - Os seguintes atos ligados à administração serão de responsabilidade exclusiva do Comitê Executivo que deverá se reunir para a tomada da decisão para: (i) determinação das categorias de negócio 
praticadas pela Companhia; (ii) determinação de modelo de negócio praticado pela Companhia; (iii) questões diretamente ligadas à imagem da Companhia e/ou sua credibilidade; (iv) questões que venham a al-
terar a alocação de recursos definida no Orçamento Anual previamente aprovado pela Assembleia; (v) determinações estratégicas da Companhia; (vi) aprovação de terceiros interessados em ingressar na Com-
panhia; (vii) decisões relativas à obtenção de empréstimos bancários, ou ainda qualquer tipo de endividamento, ou oneração dos bens da Companhia; (viii) comprar, vender, alugar, hipotecar, realizar benfeitorias 
em imóveis ou participação em imóveis; (ix) prestar garantia sobre dívidas e obrigações de terceiros; (x) hipotecar, onerar, ou securitizar qualquer bem ou propriedade da Companhia; (xi) vender qualquer bem ou 
propriedade fora do curso normal das atividades da Companhia; (xii) adquirir ou se desfazer de qualquer participação em atividades financeiras, negócio ou empresa; (xiii) adquirir, vender ou firmar qualquer tipo 
de acordo referente a marcas, patentes, know-how técnico, segredo comercial ou qualquer outra propriedade intelectual; (xiv) praticar qualquer ato visando a dissolução ou liquidação da Companhia; (xv) comprar 
ou celebrar, em nome da Companhia, contrato para a compra de material, produtos, mantimentos, equipamentos, mão-de-obra ou serviços, que envolva gastos iguais ou superiores a R$ 1.000.000,00, bem como 
alterar ou resilir tais contratos; (xvi) vender ou celebrar contrato para a venda pela Companhia, de serviços ou produtos envolvendo a quantia de R$ 1.000.000,00 ou mais; (xvii) contratar ou demitir empregado cujo 
salário ultrapasse o montante de R$ 200.000,00 por ano, bem como alterar os valores de tais salários; (xviii) abrir, fechar ou alterar os signatários da conta bancária da Companhia; (xix) participar de qualquer reca-
pitalização da Companhia, qualquer fusão, combinação ou consolidação pela Companhia e qualquer outra pessoa ou entidade; (xx) realizar qualquer alteração no caráter geral dos negócios da Companhia; (xxi) 
processar, contestar ou entrar com ação, arbitragem ou qualquer outro processo público contra ou em nome da Companhia; (xxii) renunciar qualquer direito, demanda ou causa de pedir da Companhia envolvendo 
quantias superiores a R$ 20.000,00; (xxiii) efetuar pagamento e/ou recolhimento de tributos, taxas ou contribuições envolvendo quantias superiores a R$ 1.000.000,00; (xxiv) criar qualquer outra responsabilidade 
ou obrigação para a empresa que envolva quantias superiores a R$ 200.000,00; (xxv) fazer empréstimos a funcionários ou a terceiros; (xxvi) conceder procuração a qualquer empregado ou terceiros; e (xxvii) 
participar de qualquer outro negócio fora do curso normal dos negócios da Companhia. §4º - Cada um dos Diretores terá direito a 1 voto nas deliberações do Comitê Executivo, sendo certo que todas as decisões 
serão tomadas por maioria de votos, com exceção das decisões relativas às matérias descritas do item (vii) ao item (xxvii) do §3º acima, para as quais serão necessárias assinaturas de pelo menos 4, dos 5 Dire-
tores indicados no Comitê Executivo para aprovação e implementação. §5º - Caso haja empate em qualquer deliberação tomada pelo Comitê Executivo, o CEO terá o voto de minerva, isto é, caberá a ele decidir 
a deliberação empatada. §6º - Ao final de cada uma das reuniões do Comitê Executivo, tendo todos os assuntos da pauta sido votados, referida reunião será reduzida a termo, sendo o mesmo assinado por todos 
os presentes e arquivado junto a sede da Sociedade. §7º - Os membros do Comitê Executivo terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore definida pelo Comitê Executivo de acordo com as atribuições 
de cada membro. 10. Se instalado, o Conselho Fiscal, com as atribuições estabelecidas em lei, será composto por 3 membros e igual número de suplentes, eleitos e destituíveis pela Assembleia. §1º - O Conselho 
Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado mediante solicitação de acionistas, de acordo com as disposições legais. §2º - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus 
cargos mediante a assinatura de termo de posse lavrado no livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal, no prazo máximo de 30 dias contados da data da respectiva eleição. §3º - A posse dos membros do 
Conselho Fiscal, se instalado, será condicionada à assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio. §4º - Não poderá ser eleito para membro do Conselho Fiscal aquele que mantiver vínculo com sociedade 
que possa ser considerada concorrente da Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (a) seja empregado, acionista ou membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concor-
rente ou de controlador ou controlada de concorrente; (b) seja cônjuge ou parente até 2º grau de membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de controlador ou controlada de concor-
rente. §5º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é fixada pela Assembleia que os eleger, observado o disposto no §3º do artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações e em acordo de acionistas. §6º 
- O período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Ordinária realizada após a sua instalação, sendo permitida a reeleição de membros do Conselho Fiscal. §7º - Observado o 
disposto no §6º deste Artigo 21, os membros do Conselho Fiscal terão o mandato unificado de 1 ano, podendo ser reeleitos. §8° - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo 
suplente ocupará seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago. §9° - Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, 
sempre que necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras. §10º - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual 
comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. §11 - Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente. §12 - O Conselho Fiscal se manifestará por maioria abso-
luta de votos, presente a maioria dos seus membros. §13 - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos 
Conselheiros presentes. Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Lucros - 11. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. §1º - Ao fim de cada exercício 
social, a Diretoria procederá à elaboração das demonstrações financeiras, com observância dos preceitos legais pertinentes. §2º - A Companhia deverá levantar balanços trimestrais, conforme regulamentação 
societária. 12. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria apresentará à Assembleia proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observada a seguinte ordem: (i) 5% do 
lucro líquido do exercício serão alocados para a reserva legal, até atingir 20% do capital social, sendo que no exercício em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes das reservas de capital exceder a 
30% do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal; e (ii) 25% do lucro líquido ajustado, na forma prevista pelo Artigo 202 da Lei de Sociedades por 
Ações, serão distribuídos como dividendo obrigatório. 13. A Assembleia poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legis-
lação aplicável. Dissolução e Liquidação - 14. A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que 
deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais e o disposto neste Estatuto e em acordo de acionistas da Companhia. Cessão de Ações - 15. Os acionistas não poderão ceder e transferir as 
suas quotas sem a observância dos termos e condições previstos nos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia. Livros Societários - 16. Além dos demais livros contábeis exigidos em lei, a 
Companhia deverá manter escriturados e devidamente autenticados pelo Registro Público de Empresas Mercantis os seguintes livros: 1) Livro de Registro de Atas de Assembleias; 2) Livro de Registro de Presen-
ça de Acionistas; 3) Livro de Registro de Atas de Reunião de Diretoria; 4) Livro de Registro de Ações Nominativas; e 5) Livro de Registro de Transferência de Ações Nominativas. Foro - 17. As partes elegem o foro 
central da Cidade de SP, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas deste Instrumento. Legislação Aplicável - 18. Este Estatuto será regido pelas Leis da 
República Federativa do Brasil, especialmente pelas disposições da Lei n.º 6.404/76. §Único - Os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia e regulados de acordo com as 
disposições da Lei das Sociedades por Ações e demais disposições legais aplicáveis. Acordo de Acionistas - 19. A Companhia e seus acionistas observarão as disposições constantes dos acordos de acionistas 
arquivados em sua sede social, devendo qualquer deliberação contrária a estes acordos de acionistas, incluindo, mas não se limitando, àquelas que prevejam o direito de voto dos acionistas e eventuais restrições 
em relação à cessão, transferência ou alienação, direta ou indireta, das ações da Companhia, ser considerada inválida ou ineficaz perante a Companhia, os acionistas ou quaisquer terceiros.” Mauro Faustino da 
Silva Junior - Secretário da Mesa. Jucesp 228.215/16-0 e NIRE 3530049176-9 em 25/05/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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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:

Distrito - Itaim Paulista
Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: REINALDO JOSÉ DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profissão eletrecista, nascido em EngenheiroBeltrão - PR, no dia 
21/07/1963, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de José 
Evangelista da Silva e de Enedina Mendes da Silva. A pretendente: RISALVA 
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil viúva, 
profissão aposentada, nascida em Araripina - PE, no dia 20/08/1956, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de João Raimunda da Silva e de 
Francisca Pedrina da Silva.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos



O ano de 2016 foi difícil 

para a maioria dos brasi-

leiros. Sabemos que 2017 

também será um ano de 

bastante trabalho para 

superar os desafi os

Para alcançar os prin-
cipais objetivos, por 
que não aproveitar este 

momento para planejar nossas 
ações? E para realizar seus pro-
jetos pessoais e profi ssionais 
em 2017, é importante seguir 
os 10 passos abaixo:
 1. TENHA UM PROPÓSI-

TO - Tudo começa com 
a defi nição clara do “por 
que” queremos realizar 
aquilo que desejamos. 
Escute sua voz interior 
e pense naquilo que 
realmente tem sentido 
para você e que contribui 
com a prática de seus 
valores. Visualize-se 
mentalmente alcançan-
do seus objetivos. Isso 
ajuda muito!

 2. ACREDITE - Acredite 
em seu potencial para 
realizar seus objeti-
vos. Para isso, esqueça 
um pouco o passado e 
principalmente algumas 
crenças limitadoras que 
podem bloquear sua 
ação.

 3. PESQUISE - Seja curio-
so e dedique tempo in-
vestigando mais sobre o 
assunto e sobre pessoas 
que realizaram os mes-
mos objetivos. Inspirar-
se em bons exemplos 
pode contribuir bastan-
te. Estude mais sobre 
os desafi os, problemas e 
possíveis soluções, além 
de estudar mais sobre 
você mesmo, suas poten-
cialidades e fraquezas. 
Capacite-se.

 4. DEFINA AS METAS - 
Escreva suas metas de 
maneira bem específi ca 
e defi na prazos para 
realizá-las. Sintetize-as 
para não perder o foco. 
Ter 3 metas é mais fácil 
de realizar do que ter 
10. Depois, quebre-as 
em metas menores 
para facilitar o acom-
panhamento. Escreva 
“vou guardar 50 reais 
por semana” em vez de 
“Vou guardar dinheiro 
para trocar de carro no 
fi nal do ano”.

 5. PLANEJE SEU TEM-

PO - Organize-se para 

executar com exce-
lência tudo aquilo que 
defi niu. Para isso, de-
fina as prioridades e 
tenha disciplina para 
não deixar as urgências 
afastarem você das coi-
sas importantes. Seja 
realista e íntegro com 
seus propósitos.

 6. AJA - Tenha iniciativa e 
coloque tudo em prática. 
Agora é a hora de come-
çar a atuar em seu plano 
de ação. Caso algumas 
pessoas se posicionem 
como um impedimento, 
evite-as. As relações 
de apoio são essenciais 
nesta fase.

 7. ENFRENTE OS DE-

SAFIOS - Encare o 
medo com paciência e 
persistência. Busque 
ajuda com pessoas de va-
lores e propósitos iguais 
aos seus e crie parcerias 
importantes. Coletiva-
mente fi ca mais fácil de 
realizar os objetivos!

 8. PERSISTA - Não se 
martirize por causa de 
alguma falha. Para man-
ter-se fi rme na jornada, 
não perca o foco, mesmo 
que sofra um deslize. Se 
você escorregar, retorne 
imediatamente ao seu 
plano de ação. Se a sua 
motivação estiver va-
cilando, persista ainda 
assim. Visualize o seu 
futuro bem-sucedido e 
acredite!

 9. ACOMPANHE - De-
fina indicadores para 
ter evidências de que 
está no caminho certo 
e acompanhe periodi-
camente. Assim, se algo 
sair fora do previsto, é 
mais fácil voltar para o 
rumo correto. Seja fl e-
xível se concluir que foi 
exigente demais consigo 
mesmo mas não afrouxe 
demais só para facilitar 
a realização.

 10. COMEMORE - Não 
esqueça de celebrar 
as conquistas! Isso vai 
te dar mais força para 
os próximos desafi os e 
objetivos. A recompensa 
é um grande impulsio-
nador. Presenteie-se 
com algo especial, como 
uma pequena viagem, ao 
conseguir superar uma 
etapa. Celebre todos os 
sucessos.

(*) - É professor de Gestão de 
Pessoas da IBE-FGV.

Como alcançar
suas metas em 2017

Marcelo Elias (*)
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O pretendente: EDUARDO SCHWAB MELLO, profi ssão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Curitiba - PR, data-nascimento: 31/10/1970, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de José Nereu Mello e de Elizabeth 
Schwab Mello. A pretendente: MARISA NASCIMENTO LUIZ, profi ssão: gerente 
comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
13/09/1978, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Waldimir 
Lucio Luiz e de Nise Nascimento Luiz.

O pretendente: ALESSANDRO ALVES DA SILVA, profi ssão: folguista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 16/11/1979, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Edna Alves da Silva. A pretendente: 
ANGÉLICA DA SILVA COSTA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 23/04/1983, residente e domiciliada 
na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Cosmo Simplicio Costa e de Maria do Carmo 
da Silva Costa.

O pretendente: MUNIF NASSER, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 28/08/1982, residente 
e domiciliado no Parque Residencial Oratório, São Paulo - SP, fi lho de Mohamad 
Bachir Hussein Nasser e de Claudete Lombarde Nasser. A pretendente: CAROLINA 
COSTA CABEÇO, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 16/03/1984, residente e domiciliada no Parque 
Residencial Oratório, São Paulo - SP, fi lha de Antonio José Simões Cabeço e de Selma 
Araujo Costa Cabeço.

O pretendente: ANDRÉ SHIKATA, profi ssão: engenheiro agronomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 26/07/1973, 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Motoshi Shikata e 
de Alice Shikata. A pretendente: VÂNIA ITSUMI HAYASHI, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Nova Iguaçu - RJ, data-nascimento: 07/01/1974, 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Masaru Hayashi e de 
Emiko Umeda Hayashi.

O pretendente: DANIEL DA SILVA CARDOSO, profi ssão: auxiliar contábil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 21/05/1979, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Cardoso e de 
Maria Teresa da Silva Cardoso. A pretendente: ANDRÉA DE GODOY FERREIRA, 
profi ssão: escrevente técnico judiciário, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo 
André - SP, data-nascimento: 20/12/1981, residente e domiciliada em Santo André - SP, 
fi lha de Joaquim Antonio Ferreira Neto e de Eliete de Godoy Ferreira.

O pretendente: JOÃO PAULO CÂNDIDO TEIXEIRA, profi ssão: cumim, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 10/09/1991, residente 
e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lho de João Carvalho Teixeira e de 
Maria Olinda Candido Evangelista Teixeira. A pretendente: JÉSSICA MIDORI SANO, 
profi ssão: analista de retenção, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, 
data-nascimento: 17/11/1989, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Osamu Sano e de Mamiko Koike.

O pretendente: THIAGO BERNARDO DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 05/12/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ademar Bernardo dos Santos e de Marlene 
Bernardo dos Santos. A pretendente: TALLYTA SANTOS BARBOSA, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do 
Campo - SP, data-nascimento: 25/05/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Wilton Geraldo Barbosa e de Adriana Aparecida Gomes Santos Barbosa.

O pretendente: FLÁVIO FREITAS DA CRUZ, profi ssão: cumim, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 19/02/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Eva Freitas da Cruz. A pretendente: TANIA MOREIRA 
NASCIMENTO, profi ssão: berçarista, estado civil: solteira, naturalidade: em Salvador - 
BA, data-nascimento: 24/01/1970, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Nascimento e de Edna Moreira Nascimento.

O pretendente: MAKSUEL DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 22/11/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Solange de Oliveira. A pretendente: JÉSSICA 
OLIVEIRA FERNANDES, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Santo André - SP, data-nascimento: 03/05/1991, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Cezar José Fernandes e de Aparecida Oliveira Fernandes.

O pretendente: FERNANDO RIBEIRO SILVANO, profi ssão: analista de custos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
17/08/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nelson Silvano e de 
Fatima Aparecida Ribeiro Silvano. A pretendente: SIMONE DE OLIVEIRA LIMA, 
profi ssão: analista de custos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente - SP, data-nascimento: 02/05/1982, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Amando de Sousa Lima e de Zenaide Maria de Oliveira Lima.

O pretendente: FELIPE HENRIQUE PEREIRA CASSURU, profi ssão: tecnico em 
informatica, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-
nascimento: 16/03/1996, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Flavio 
Antonio dos Reis Cassuru e de Sueli Caetano Pereira. A pretendente: HAYARA KILCE 
RODRIGUES VIEIRA, profi ssão:, estado civil: solteira, naturalidade: em Mucambo - 
CE, data-nascimento: 01/04/1999, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Tereza Rodrigues Vieira.

O pretendente: ANDRE BARELLA VASQUES, profi ssão: publicitário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
17/08/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Lourenço 
Vasques e de Ana Maria Barella Vasques. A pretendente: LUCIANA DE ANDRADE 
COIMBRA, profi ssão: analista de custódia, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Jabaquara - SP, data-nascimento: 23/06/1982, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Nelson dos Santos Coimbra e de Dalva Suely de Andrade 
Coimbra.

O pretendente: MARCIO COSTA MIYASHIRO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 06/12/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Tetio Miyashiro e de Iolanda Pereira 
Costa Miyashiro. A pretendente: JESSIKA GABRIELLA NECER RODRIGUES, 
profi ssão: assistente técnico, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa 
Verde - SP, data-nascimento: 01/04/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Eduardo Rodrigues e de Albina Necer.

O pretendente: DIOGO OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: assistente de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 18/12/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Marcado da Silva e de Maria de Lourdes 
de Oliveira da Silva. A pretendente: ERICA DE SOUZA AMORIM, profi ssão: assistente 
de departamento pes, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - 
SP, data-nascimento: 01/07/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Proson de Souza Amorim e de Ligia de Lourdes Assunção Amorim.

O pretendente: LUCIANO CALSAVARA, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 12/11/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Calsavara e de Neide Terezinha 
Russo Calsavara. A pretendente: SIMONE CARRASCO DA CRUZ, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/10/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio da Cruz e de 
Marina Aparecida Carrasco da Cruz.

O pretendente: THIAGO DO PRADO ALGARVE, profi ssão: operador de guilhotina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 26/11/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Algarve e de Vera 
Lucia do Prado Algarve. A pretendente: ROBERTA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: 
agente de saúde, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
04/10/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Minervino da Silva 
e de Adenir Pereira da Silva.

O pretendente: GIUSEPPE DESIDERIO DE OLIVEIRA, profi ssão: bancario, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pari - SP, data-nascimento: 20/05/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valter Gomes de Oliveira e de Mirian Desiderio 
de Oliveira. A pretendente: LAIS DIAS, profi ssão: coordenadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 20/01/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luis Antonio Dias e de Judivania Dantas de 
Andrade Dias.

O pretendente: DIEGO MALUSU, profi ssão: encarregado de montagem, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 26/12/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Norberto Malusu e de Maria 
Aparecida Martins Malusu. A pretendente: GABRIELA RAMOS FEITOZA VIEIRA, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - 
SP, data-nascimento: 18/10/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Wilson Vieira e de Luciana Ramos Feitoza.

O pretendente: ALBERTO DA COSTA SOARES JUNIOR, profi ssão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santos - SP, data-nascimento: 11/05/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alberto da Costa Soares e de Maria De Fatima 
Soares. A pretendente: ANDREIA DE PAULA COELHO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Bauru - SP, data-nascimento: 07/10/1984, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Roberto Coelho e de Sonia de Paula 
Coelho.

O pretendente: OSMAR DE OLIVEIRA CORTI, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 17/03/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Osmar Corti e de Glafi ra Menezes 
de Oliveira Corti. A pretendente: CHARLENE SIGNORI, profi ssão: analista de crédito, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Palmitos - SC, data-nascimento: 05/12/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Avelino Signori e de Assunta 
Zanatta Signori.

O pretendente: VICTOR DA ROCHA FERNANDES, profi ssão: desenvolvedor de 
software, estado civil: solteiro, naturalidade: em Manaus - AM, data-nascimento: 
06/10/1991, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Altemar Furtado 
Fernandes e de Maria Amélia da Rocha Fernandes. A pretendente: ITALA NAYANA 
DE SOUZA OLIVEIRA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Manaus - AM, data-nascimento: 18/11/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Sérgio dos Santos Oliveira e de Isa Regina Ramos de Souza.

O pretendente: BRENO MINELLI DE LIRA, profi ssão: operador injetora, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 14/05/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Donivaldo João de Lira e de 
Ivanildes Minelli de Lira. A pretendente: ANA LUCIA CHAVES DURANTE, profi ssão: 
escriturária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
16/09/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Durante Filho 
e de Adelaide Rosa Chaves.

O pretendente: WALTER FIRMINO DE ANDRADE, profi ssão: polidor de autos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 11/09/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Lopes de Andrade e de Matilde Clemente 
Firmino de Andrade. A pretendente: LUCIANE DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista - SP, data-
nascimento: 17/06/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo 
Cordeiro de Oliveira e de Lucinete Rosa da Silva.

O pretendente: TIAGO DE SOUZA TAVARES, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa - SP, data-nascimento: 07/07/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de David Tavares Junior e de 
Lorilene de Souza Almeida. A pretendente: DANIELE OLIVEIRA SOUZA FRAZÃO, 
profi ssão: auxíliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Tatuapé, São Paulo, SP, São Paulo - SP, data-nascimento: 12/11/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lha de Jose Marcos Floriano Frazão e de Neiva 
Oliveira Souza.

O pretendente: FRANCISCO MANOEL DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Itainópolis - PI, data-nascimento: 15/06/1962, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Pedro da Silva e de Adalgisa Dias da 
Silva. A pretendente: FRANCISCA ANTONIA DA SILVA, profi ssão: garçonete, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Itainópolis - PI, data-nascimento: 16/11/1970, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Felix da Silva e de Valdemira Antonia 
da Conceição.

O pretendente: TADEO NERI DA SILVA, profi ssão: promotor de merchandising, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
14/04/1983, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Elio Santana da 
Silva e de Ginalva Neri da Silva. A pretendente: DANIELE MIRANDA DOS SANTOS, 
profi ssão: instrumentadora cirurgica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Prudente - SP, data-nascimento: 23/09/1986, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Dejernal Miranda dos Santos e de Neusa Aqquati Miranda.

O pretendente: HILTON BALMANT DE JESUS, profi ssão: auxíliar fi nanceiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
07/06/1975, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João de Jesus e de 
Eunice Balmant. A pretendente: JOICE OLIVEIRA FRANCISCO, profi ssão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
18/05/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cirilo José Francisco 
Filho e de Vilma Tadeu de Oliveira.

O pretendente: MILTON CESAR CLEBIS, profi ssão: contabilista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Presidente Prudente - SP, data-nascimento: 30/10/1966, residente e 
domiciliado em Presidente Prudente - SP, fi lho de Roberto Clebis e de Izaura Clebis. 
A pretendente: MARCIA APARECIDA SOARES, profi ssão: professora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 14/12/1962, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdomiro Soares e de Analia Dalefe 
Soares.

O pretendente: ROBERTO SILVA BASSO, profi ssão: gerente de TI, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 11/09/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Roberto Basso e de Vera Lucia da 
Silva. A pretendente: CAMILA BORGES DA SILVA, profi ssão: analista de suprimentos, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 
27/05/1989, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edmar da Costa Silva e 
de Maria Suzana Borges Silva.

O pretendente: YURI ARAUJO SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 15/08/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Silva e de Elvina Maria de Jesus Araujo. 
A pretendente: DAIANE CRISTINA LUCENO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Sumaré - SP, data-nascimento: 01/09/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Sara Luceno Rodrigues.

O pretendente: ABEL JOB NETO, profi ssão: projetista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em São Paulo - SP, data-nascimento: 12/08/1991, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Francisco Roberto Vieira Job e de Dilma Gomes Melo. A pretendente: 
TATIANE DE OLIVEIRA PEREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Guarulhos - SP, data-nascimento: 28/10/1988, residente e domiciliada em Guarulhos 
- SP, fi lha de Manoel Missias Novais Pereira e de Neusa de Oliveira Novais Pereira.
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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:
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O pretendente: VINÍCIUS COELHO ARAUJO, solteiro, técnologo em soldagem, 
natural de São José do Rio Preto - SP, nascido em 24/02/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de José Geraldo de Araujo e de Márcia 
Coelho dos Santos Araujo. A pretendente: CATHERINA HALUSHUK HERNANDES, 
solteira, jornalista, natural de São Paulo - SP, nascida em 06/03/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Gilberto Hernandes e de Helena 
Halushuk Hernandes.

O pretendente: ARTHUR CARDOSO MOREIRA DE PINHO, solteiro, auxiliar de en-
genharia, natural de São Paulo - SP, nascido em 07/06/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Rogerio Araujo Moreira de Pinho e de Jucy Cardoso de 
Pinho. A pretendente: NAYARA APARECIDA DOS SANTOS BARBOZA, solteira, prof. 
de educção inf. e fund., natural de São Paulo - SP, nascida em 17/05/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adelson Aparecido Barboza e de Neide do 
Carmo dos Santos Barboza.

O pretendente: ROBSON ARAUJO DOS ANJOS, solteiro, músico/cabeleireiro, natural 
de Salvador - BA, nascido em 20/09/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Roberto dos Anjos e de Aldemira da Silva Araujo. A pretendente: NILMA 
ENCARNAÇÃO DE PINHO, solteira, maquiadora, natural de Vera Cruz - BA, nascida em 
27/09/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cosme Encarnação 
de Pinho e de Nailza Coelho da Encarnação.

O pretendente: SERGIO LUIZ BAPTISTA, viúvo, engenheiro, natural do Rio de Janei-
ro - RJ, nascido em 11/02/1947, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Francisco Manoel Baptista e de Guilhermina de Ascenção Baptista. A pretendente: VERA 
REGINA LUCCHESI, divorciada, aposentada, natural de São Paulo - SP, nascida em 
02/02/1952, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Lucchesi e de 
Anna Quaglio Lucchesi.

O pretendente: WILLIAN ASSIS DE OLIVEIRA, divorciado, analista de suporte, natural 
de Catanduva - SP, nascido em 18/03/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de José Carlos Mariano de Oliveira e de Sônia Aparecida Pirani. A pretendente: 
MIRELA LUPINARI, solteira, médica veterinária, natural de São Paulo - SP, nascida em 
25/03/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Lupinari 
Sobrinho e de Isaura Ferreira Lupinari.

O pretendente: LUIS FERNANDO BARONE MUNERATTI, solteiro, analista de 
sistemas, natural de São Paulo - SP, nascido em 11/09/1985, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, filho de Roberto Muneratti Filho e de Dalva Barone 
Muneratti. A pretendente: LETÍCIA FERNANDA DE FREITAS, solteira, analista 
de sistemas, natural de São Paulo - SP, nascida em 14/11/1988, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, filha de Eduardo Jorge de Freitas e de Débora 
de Souza Freitas.

O pretendente: GUSTAVO EDUARDO MONTEIRO MARTINS, solteiro, auxiliar juridico, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 21/08/1995, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Eduardo Feliciano Martins e de Dalvanice Monteiro Dias Martins. A 
pretendente: JAQUELINE SILVA DINIZ, solteira, estudante, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 30/10/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Carlos 
Diniz e de Lindaura Silva Santos.

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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Dezembro costuma ser um mês com 
uma carga emocional muito maior. 
As pessoas olham para o ano que 

passou seus erros e acertos, para tentar 
planejar um próximo ano muito melhor. 
Além disso, a nostalgia das retrospectivas 
podem despertar emoções diferentes, 
principalmente a vontade de fazer e ser 
melhor. Por isso, as listas de resoluções 
de fi m de ano são muito comuns entre as 
pessoas. O problema é quando mais um ano 
se passa e mais uma lista fi ca esquecida no 
fundo da gaveta.

Segundo o psicólogo e professor de 
coaching, João Alexandre Borba (*), é 
necessário que sejam traçadas metas para 
uma resolução assertiva. “Porque você quer 
isso? Qual benefício vai te trazer? O que 
você perde se não alcançar esse objetivo? 
Essas são perguntas importantíssimas que 
te ajudarão a alcançar as metas ao longo 
do ano, para chegar ao objetivo fi nal”, diz. 
Além disso, Borba dá dicas de como evitar 
erros comuns na hora de estabelecer as 
resoluções de fi m de ano. Confi ra:
 1. Faça a lista com antecedência: 

“Não espere até a hora da virada para 
traçar metas. Muita gente deixa os 
pensamentos soltos e na hora da virada 
começa a tomar um monte de decisões. 
Nesse momento, você está com uma 

Acerte nas resoluções de Ano Novo
Psicólogo dá três dicas de como fazer as resoluções de Ano Novo darem certo ao longo do próximo ano

para colocar o pé na estrada. Nós temos 
uma mania muito ruim de não nos pre-
paramos para as coisas acontecerem, 
deixando tudo rolando solto, em vez 
de nos programarmos para iniciar as 
ações. E assim, acabamos postergando 
e os resultados nunca chegam”, argu-
menta.

 3. Automotivação: “Sempre procure, ao 
longo do ano, ler livros, assistir vídeos 
e fi lmes, que te deixem motivados para 
manter o foco na ação. Da mesma ma-
neira que vamos a academia malhar o 
corpo, precisamos também malhar a 
mente para ela se manter motivada”, 
acrescenta João Alexandre Borba.

O psicólogo alerta para o fato de que 
todo fi m de ano ser o fechamento de um 
capítulo das nossas vidas e a iniciação de 
outro, completamente em branco. “É um 
novo ciclo. A virada do ano, assim como todo 
ritual, funciona para poder começar novos 
projetos e novas etapas. Então, quando o 
indivíduo se conscientiza que pode utilizar 
a força desse fi nal de ano para traçar novos 
planos, ele já começa o próximo ano com 
grandes vantagens de ter seus sonhos 
realizados”, conclui o especialista.

(*) - É Co-CEO do Instituto Internacional Japonês de 
Coaching e Psicólogo (joao.alexandre@live.com).

carga emocional muito forte, então 
é importante já saber o que você vai 
fazer para justamente poder utilizar 
toda aquela energia incrível. Quando 
der meia-noite, apenas aproveite essa 
energia boa, o carinho dos amigos, 
familiares e pessoas queridas ao seu 
redor, para pensar nos seus objetivos 
e imaginá-los acontecendo. Mas, além 
disso, pense também nas primeiras 
ações para colocar o plano em prática”, 
aconselha o psicólogo.

 2. Comece no dia 1º de Janeiro: “É 
muito importante na primeira semana 
do ano já colocar em andamento os 
projetos, pelo menos o primeiro passo 
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