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“A oposição será 
sempre popular; é 
o prato servido à 
multidão que não 
logra participar no 
banquete”.
Joaquim Nabuco (1849/1910)
Diplomata brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,09% Pontos: 
64.649,81 Máxima de +0,52% 
: 64.928 pontos Mínima de 
-0,74% : 64.115 pontos Volume: 
7,1 bilhões Variação em 2017: 
7,34% Variação no mês: -0,51% 
Dow Jones: +0,01% Pontos: 
20.658,02 Nasdaq: +0,05% 
Pontos: 5.880,93 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1361 Venda: R$ 3,1366 
Variação: -0,33% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: -0,4% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1403 Venda: R$ 
3,1409 Variação: +0,34% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1070 
Venda: R$ 3,2800 Variação: 
-0,3% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,27% ao 
ano. - Capital de giro, 13,09% ao ano. 
- Hot money, 1,77% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.253,90 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,27% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 126,000 
Variação: -1,18%.

Cotação: R$ 3,1495 Variação: 
-0,41% - Euro (17h31) Compra: 
US$ 1,0593 Venda: US$ 1,0594 
Variação: +0,04% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3190 Venda: R$ 
3,3210 Variação: -0,48% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2500 Ven-
da: R$ 3,4770 Variação: -0,66%.

Futuro: -0,02% Pontos: 64.680 
Máxima (pontos): 65.055 Míni-
ma (pontos): 64.085. Global 40 
Cotação: 913,216 centavos de 
dólar Variação: -0,28%.

A Reforma da Previdên-
cia não vai prejudicar o 
trabalhador de menor 

renda, declarou ontem (10), 
o ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, durante o 
seminário “Previdência Social 
no Brasil: Aonde Queremos 
Chegar?” no Rio. Segundo ele, 
os mais atingidos são os que 
possuem carteira assinada e 
os que tiveram condições de 
contribuir por mais tempo. 
Boa parte dos trabalhadores 
de renda mais baixa ‘entra e 
sai do mercado de trabalho 
com mais frequência’, por-
tanto tem mais difi culdade de 
cumprir com o tempo mínimo 

     

Reforma não vai prejudicar 
o trabalhador de menor 
renda, diz Meirelles

de contribuição.
“Ele já tende a se aposentar 

por idade. Quem na realidade se 
aposenta mais cedo no Brasil é 
aquele que tem a possibilidade 
de estar com carteira assinada 
e estar contribuindo durante 
todo o seu período de trabalho”, 
afi rmou o ministro, ao dizer que 
as regras atuais incentivam os 
trabalhadores a sair do merca-
do de trabalho. Que a idade mé-
dia de aposentadoria no Brasil 
é de 59,4 anos, enquanto que 
no México, que teria condições 
econômicas semelhantes, essa 
idade é de 72 anos. 

Segundo o ministro, a Previ-
dência é “impagável no longo 

e médio prazos” e também 
“insustentável para o funcio-
namento do País”. Sem mudan-
ças, os gastos previdenciários 
passarão de 8,1% do PIB em 
2016 para 17,2% em 2060. Ele 
lembrou a grave situação fi scal 
de Estados, como o Rio de Ja-
neiro, que enfrenta difi culdade 
de pagar a folha. “Existe um 
argumento falacioso de que 
todas as receitas vinculadas 
à seguridade social são autos-
sufi cientes. É falacioso porque 
leva em conta apenas algumas 
despesas. O que interessa 
não é a publicidade. São os 
fatos”, afi rmou o ministro da 
Fazenda.

De acordo com o ministro, a Previdência é “impagável no longo e médio prazos” e também 

“insustentável para o funcionamento do País”.

Segundo ele, a ideia de que 
não há déficit na previdência 
está sendo propagada por 
pessoas que acreditam nessa 
teoria, mas o fato é que existe 
um déficit enorme. Se nada 
for feito, os gastos com be-

nefícios previdenciários não 
caberão no teto dos gastos 
aprovado pelo governo, que 
limita o crescimento da des-
pesa à inflação acumulada 
no ano anterior. Meirelles 
ressaltou que todos os go-

vernos a partir da retomada 
da democracia elevaram o 
gasto primário do governo 
central, que em 1991 repre-
sentava 10,8% do PIB e, em 
2016, 19,7%, sendo 5,6% de 
benefícios (AE). 

Os acessos em 4G 
O número de acessos em banda 

larga 4G cresceu 120% entre feverei-
ro de 2016 e fevereiro de 2017, com 
37 milhões de novas conexões no 
período. Segundo dados divulgados 
pela Telebrasil, o País tem 67 milhões 
de acessos em 4G. O número de mu-
nicípios com cobertura 4G  cresceu 
254% em relação a fevereiro do ano 
passado. Segundo a Telebrasil, as 
redes de quarta geração estão ins-
taladas em 1.691 municípios.

A agência de classifi cação 
de risco Moody’s elevou ontem 
(10) a nota de crédito da Pe-
trobras de B2 para B1 e mudou 
a perspectiva para positiva, 
indicando que a nota pode subir 
de novo a qualquer momento. 
Apesar da revisão para cima, a 
estatal está quatro níveis abai-
xo do grau de investimento.

O grau de investimento re-
presenta a garantia de que um 
país ou uma empresa não corre 
risco de dar calote. Em feverei-
ro de 2015, após as revelações 
dos esquemas de corrupção 
pela Operação Lava Jato, a 
Petrobras perdeu o selo de 
boa pagadora na Moody´s. Em 
fevereiro de 2016, a petroleira 
foi novamente rebaixada para o 
nível mais baixo do grau espe-
culativo. A agência, no entanto, 
elevou a nota da estatal em um 
nível, para B2, em outubro do 
ano passado.

A decisão ocorre menos de 
um mês depois de a Moody’s 
melhorar a perspectiva para a 
nota da dívida pública brasilei-
ra. A agência manteve o Brasil 
dois níveis abaixo do grau de 
investimento, mas melhorou 

São Paulo - O total de decla-
rações do IRPF recebido pela 
Receita Federal no Estado de 
São Paulo não atingiu ainda 
nem à metade do esperado, 
faltando menos de um mês para 
o término do prazo fi xado.  Até o 
último balanço, foram entregues 
2,6 milhões de declarações na 
capital e no interior paulista, 
quando o esperado girava em 
torno de 9 milhões.

Para quem tem que correr 
atrás de documentos e serviços 
para a prestação de contas, 
resta pouco tempo porque o nú-
mero de dias úteis foi encurtado 
pelos dois feriados neste mês, 
o da Páscoa, nesta semana, e o 
de Tiradentes, dia 21. A Receita 
explica que os números estão 
dentro da normalidade e para o 
município de SP estão cerca de 
10% superiores aos verifi cados 
na mesma data no ano passado. 
Mas, mesmo assim, há uma 
concentração bastante signifi -
cativa na entrega nas últimas 
duas semanas do prazo.

O órgão informa ainda que 
não há nenhuma previsão de 
prorrogação do prazo de en-
trega. Desde 1996 não ocorre 

Mercado dá reforma 
como certa

São Paulo - Em reunião 
com empresários do setor de 
comércio e serviços, o minis-
tro da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC), 
Marcos Pereira, afi rmou ontem 
(10), que o mercado fi nanceiro 
“já está dando como certa” 
a aprovação da reforma da 
Previdência, mas que não será 
fácil para o governo conseguir 
os votos sufi cientes. Ele citou 
a sua condição de presidente 
licenciado de um partido, o 
PRB, para falar da pressão que 
a sociedade tem feito sobre os 
deputados contra a emenda 
constitucional.

Preocupado, Pereira pediu 
aos empresários que ajudem 
o governo na aprovação da re-
forma, publicando artigos nos 
jornais e mensagens no rádio 
para defender a proposta e 
rebater supostas mentiras. “O 
debate não é simples. Se não 
nos unirmos para reformar o 
Brasil, o Brasil continuará sen-
do pouco competitivo” (AE).

Rio - A reforma da Previdên-
cia tende a benefi ciar mais as 
gestões futuras do que a própria 
gestão atual, do presidente 
Michel Temer, defendeu ontem 
(10), Marcelo Caetano, secre-
tário da Previdência Social do 
Ministério da Fazenda, durante 
o seminário “Previdência Social 
no Brasil: Aonde queremos che-
gar?”, no Rio de Janeiro. “Quem 
propõe uma reforma da Previ-
dência está muito mais preocu-
pado com as gestões futuras do 
que com o presente”, declarou 
Caetano, frisando que a reforma 
é essencial e fundamental. 

Segundo ele, a proposta 
do governo não tem como 
objetivo acabar com o défi cit 
da Previdência, mas sim fazer 
com que o gasto com os bene-
fícios como proporção do PIB 
fi que relativamente estável. “A 
gente sabe que não é possível 
uma reforma para acabar com 
o défi cit, mas que tenha uma 

Antonio Cruz/ABr
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Prefeito de São Paulo,

João Doria.

Porto Alegre - Embora ne-
gue a intenção de disputar as 
eleições presidenciais de 2018, 
o prefeito de São Paulo, João 
Doria, fez, na tarde de ontem 
(10), um discurso exaltado em 
Porto Alegre com duras críticas 
ao ex-presidente Lula. A uma 
plateia de empresários e estu-
dantes, na palestra inaugural 
do 30° Fórum da Liberdade, o 
tucano afi rmou que fará o pos-
sível para evitar que o petista 
volte à Presidência.

“Vou usar toda a minha força 
como cidadão, como prefeito 
da cidade de São Paulo, sendo 
correto e honesto, para dizer: 
Lula, você não é o salvador de 
nada, você quase destruiu o 
Brasil. Você não vai destruir 
outra vez o sonho do Brasil”, 
afi rmou. Em clima de comício 
e ovacionado pela plateia, o 
tucano afi rmou que os “descala-
bros” dos últimos 13 anos de PT 
foram a motivação para que ele 
se candidatasse à Prefeitura e 
continuam sendo seu principal 
incentivo. 

“Temos que colocar a nossa 
força, nossa capacidade, nosso 
esforço coletivo para diminuir 
as distâncias sociais, porque 
daqui a dois anos este mesmo 
cidadão que quase destruiu 
o Brasil vai querer voltar. 
Não!”, gritou o prefeito. Doria 
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Presidente do STF, ministra 

Cármen Lúcia.

Washington - A presidente 
do STF, Cármen Lúcia, defen-
deu na manhã de ontem (10), 
a apuração de vazamentos 
de informações sigilosas de 
ações judiciais para que elas 
não acabem benefi ciando os 
réus que eventualmente sejam 
responsáveis pela divulgação 
dos dados. “Não se pode tentar, 
com isso, criar nulidades que 
vão benefi ciar aquele que deu 
causa à essa situação”, declarou 
em palestra no Wilson Center, 
em Washington.

Cármen Lúcia observou que 
não são apenas servidores 
do Estado que têm acesso a 
declarações ou documentos 
sigilosos, mas também as partes 
e eventualmente seus familia-
res. “É preciso realmente que 
se apure, para que depois não 
se diga que foi nos órgãos do 
Estado, porque às vezes são 
pessoas de fora”. Alguns dos 
réus da operação Lava Jato 
argumentam que os processos 
que os envolvem devem ser 
anulados por ter havido vaza-
mento de documentos ou de 
delações premiadas antes de 
sua homologação. 

No fi nal do ano passado, o 
ministro Gilmar Mendes não 
descartou a possibilidade de 
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Mudança na Previdência não acaba 
com défi cit, mas busca nova trajetória
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as pulação idosa. Além disso, a 
despesa previdenciária no País 
já é elevada, aliada a um défi cit 
também acentuado.

Na sua avaliação, é necessá-
rio fazer ajustes. Ele defendeu 
a idade mínima de 65 anos 
tanto para homens quanto 
para mulheres. Lembrou que, 
atualmente, trabalhadores do 
sexo masculino que residem em 
região urbana já têm que espe-
rar os 65 anos caso queiram se 
aposentar por idade. 

O secretário ressaltou a 
importância das regras de 
transição, mas lembrou que a 
exigência de uma idade mínima 
é comum em outros países. 
“Quando a gente olha para a 
experiência internacional, a 
gente vê que esse número de 
65 anos se contempla. A exis-
tência de uma idade mínima 
para aposentadoria é prática 
internacional extremamente 
recorrente”, defendeu (AE).

trajetória como proporção do 
PIB mais controlada”, explicou 
o secretário.

Caetano lembrou que a po-
pulação brasileira envelhece 
rapidamente, puxada pela 
queda na taxa de fecundidade 
e maior longevidade da po-

Marcelo Caetano, secretário 

da Previdência Social do 

Ministério da Fazenda.

Declarações do IR em SP não 
chegaram nem à metade

mais prorrogações no prazo de 
entrega da declaração do IR, 
fi xada para o último dia útil 
do mês de abril de cada ano. 
O professor Alexandre Cabral, 
da Fundação Instituto de Ad-
ministração (FIA), explica que 
quem não está precisando do 
dinheiro com urgência deve 
deixar para fazer a declaração 
no fi nal do prazo para receber 
a restituição mais para frente, 
com o valor corrigido pela Selic 
- atualmente em 12,25%.

Cláudio Damasceno, presi-
dente do Sindifi sco Nacional, 
alerta para o prazo. Quem 
entrega na última hora prova-
velmente recebe a restituição 
apenas nos últimos lotes, já que 
a Receita analisa as declarações 
por ordem de chegada (AE).
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Doria ‘fará o possível’ para 
impedir que Lula volte

também criticou os fi lhos do 
ex-presidente Lula, insinuando 
que eles fi caram “milionários 
da noite para o dia” graças à 
corrupção. “Os meus fi lhos, 
ao contrário dos fi lhos daquele 
cidadão, vão aprender que é 
com trabalho que se conquista, 
não é com roubo, não é com 
usurpação, não é com presente 
de empreiteira”.

Ao fi m da palestra, em en-
trevista a jornalistas, o prefeito 
ainda que fez uma provocação 
ao petista, indicando que irá 
visitá-lo na cadeia: “Eu ainda 
desejo levar um dia chocolates 
para o ex-presidente Lula em 
Curitiba”. Questionado, porém, 
se seria candidato a presidente 
em 2018, o tucano voltou a ne-
gar a possibilidade (AE).

Vazamento de sigilos não 
pode ‘criar nulidades’

que delações vazadas venham a 
ser anuladas. A ministra estabe-
leceu relação entre corrupção e 
a negociação de tempo de TV de 
legendas de aluguel, dizendo-se 
favorável a uma legislação que 
estabeleça critérios mais rigo-
rosos para a representatividade 
dos partidos e seu acesso ao 
Fundo Partidário e espaço de 
propaganda gratuita.

“O brasileiro fi ca felizmente 
cada vez mais intolerante com 
qualquer forma de corrupção, 
e essa é uma delas, a de ofere-
cer o tempo de televisão e os 
seus espaços como forma de 
mercancia”, afi rmou. “Não se 
faz negócio com o bem público” 
(AE).

Moody’s eleva nota da Petrobras e 
muda perspectiva para positiva

de negativa para estável a 
perspectiva negativa para a 
nota do país, o que signifi ca 
que a classifi cação da dívida 
pública brasileira não corre 
mais o risco de ser rebaixada 
a qualquer momento.

Em fevereiro, outra agência 
de classifi cação de risco, a Stan-
dard & Poor’s, elevou o rating da 
Petrobras, de B+ para BB-. Com 
a mudança, a estatal passou de 
quatro para três níveis abaixo 
do grau de investimento. Na 
ocasião, a agência citou a me-
lhoria da gestão e o aumento da 
liquidez (dinheiro disponível) 
da petroleira (ABr).
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OPINIÃO
As implicações 

comportamentais da 
transformação digital

A era digital promete 

uma mudança 

signifi cativa na forma 

de se relacionar, 

principalmente no que 

se diz respeito às formas 

de consumo

O processamento quase 
ilimitado da compu-
tação quântica e algo-

ritmos complexos resolvem 
problemas difíceis em várias 
áreas enquanto, por outro 
lado, se busca um pouco mais 
de humanização nas relações, 
ainda que realizadas de ma-
neira virtual. O ser humano e 
o mundo se reinventam a cada 
dia e com tantas e contínuas 
mudanças, as empresas estão 
tendo a necessidade e a opor-
tunidade de defi nir seu lugar 
nessa constante evolução da 
sociedade.

A transformação digital é ab-
solutamente necessária para as 
empresas que queiram se per-
petuar com lugar de destaque 
no mercado, não importando 
seu porte.Mas essa mudança 
representa a transformação 
do negócio de ponta a ponta 
e afeta toda a organização, já 
que as empresas devem ter 
uma clara dimensão de onde 
querem chegar e como essas 
mudanças impactarão todo o 
negócio, tendo a consciência 
de que existe algum risco, já 
que modelos que funciona-
vam há anos,provavelmente 
cairão pelo chão. O lado posi-
tivo é que, se existem riscos, 
existem oportunidades ainda 
maiores.

Implementar tecnologias 
adequadas, encontrar novos 
talentos e defi nir estratégias, 
entre outras, é uma tarefa 
complexa, mas factível. O mais 
difícil nesse processo todo, ou 
melhor, nessa nova maneira 
de se preparar para o futuro, 
é a transformação cultural em 
empresas que têm um legado 
de longas datas e raízes cultu-
rais muito fortes, sendo que, 
muitas vezes, a resistência 
começa pela própria liderança, 
o que difi culta muito imple-
mentações estratégicas que 
prepararão a empresa para o 
mundo digital.

Essas implementações im-
plicam em uma série de mu-
danças bastante signifi cativas 
que precisam permear toda 
a organização, demandando 
desde pequenas atitudes a 
grandes ações. Algumas são 
gradativas, mas evoluem para 
um objetivo fi nal, que se torna 
cada vez mais claro ao longo 
do tempo e em cada fase do 
processo. O importante é 
trabalhar em iniciativas coor-
denadas dentro das unidades 
organizacionais, pensando 
holisticamente sobre como 
cada parte da operação pode 
impactar positivamente o 
cliente.

Às vezes, isso é feito por meio 
de ações como aquisições, 
investimentos, parcerias ou 
outras atividades externas. 
Outras vezes, por meio de de-
cisões internas, como o ajuste 

dos perfi s dos profi ssionais ou 
o posicionamento da empresa 
perante seus clientes. Isso 
certamente abala a zona de 
conforto de muitos, mas o 
mundo não teria evoluído se 
pessoas não tivessem ousado 
a romper esta zona.

Para que estas mudanças 
atinjam os resultados planeja-
dos e esperados, as empresas 
têm de se comprometer com 
um modelo operativo de pró-
xima geração. Este modelo 
é uma nova forma de gerir 
a organização que combina 
tecnologias digitais e capaci-
dades de operações de forma 
integrada e bem sequenciada 
para obter melhorias na recei-
ta, na experiência do cliente e 
no custo.

Um dos maiores erros das 
corporações entretanto, é cair 
na armadilha de simplesmente 
tentar melhorar os processos 
existentes. Em vez disso, de-
vem se concentrar em otimizar 
a experiência do cliente, que 
muitas vezes, revela oportuni-
dades para simplifi car e agilizar 
processos,criando ainda maior 
valor para a empresa. Nessa 
etapa, conceitos de economia 
comportamental são de ex-
trema valia para a idealização 
e redesenho do processo de 
maneiras bem criativas. 

Volto a ressaltar que o ele-
mento mais importante de 
qualquer transformação, é 
a liderança. Embora muitos 
aspectos da transformação 
digital possam ser parte de um 
movimento de base dentro da 
organização, ele vai, em última 
instância, exigir uma visão de 
gestão inspiradora e com visão 
de futuro. Os líderes devem 
repensar papéis tradicionais 
e responsabilidades para ga-
rantir abordagens centradas 
no consumidor.

Da mesma maneira, os indi-
cadores de desempenho atuais 
concentram não somente a 
mensuração de informações 
sobre rentabilidade e transa-
ções, mas também o grau de 
resiliência de pessoas para 
lidar com as mudanças signifi -
cativas. Por essa razão, o papel 
do consultor na transformação 
digital é de extrema importân-
cia, pois é bastante diferente 
e bem mais complexado que o 
modelo tradicional e exige uma 
visão macro, sem envolvimento 
emocional com o negócio. 

Um dos grandes desafi os, 
que acredito que as empresas 
enfrentem hoje, é justamente 
reconhecer a necessidade, 
confi ar nas mudanças, apostar 
no resultado e incentivar a 
transformação. Em última aná-
lise, as organizações precisam 
se reavaliar constantemente 
e rápidas para se adaptar aos 
novos cenários, questionando 
a razão de sua existência, os 
processos, as equipes, a forma 
de trabalhar, a maneira de se 
comunicar com o mercado e, 
sobretudo, o relacionamento 
com o consumidor.

(*) - É especialista em planejamento 
estratégico ebusiness e branding 

omnichannel, professor da 
ComSchool e fundador da empresa 

Topper Minds.

Fabrizzio Topper (*)
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Cooperação precisa 
ser rápida no 
combate à corrupção

O ministro da Transparência, 
Fiscalização e Controladoria-Geral 
da União (CGU), Torquato Jardim, 
disse ontem (10) que a sofi sticação 
dos meios de corrupção implicam 
em uma cooperação administrativa 
muito intensa e muito rápida por 
parte dos países. “Em questão de 
segundos os recursos saem de um 
país para um paraíso fi scal, e depois 
para um segundo paraíso fi scal e 
desaparecem”, disse, sobre a neces-
sidade de se criarem mecanismos 
operacionais em meios eletrônicos 
contra a corrupção na velocidade 
do mercado fi nanceiro.

Jardim participou do seminário 
Cooperação Internacional em 
Processos Civis e Administrativos 
Relacionados à Corrupção, reali-
zado em Brasília.

“Qualquer tentativa de conter o 
crime (...) que seja mais lenta que 
a velocidade do crime está fadada 
ao fracasso. Tem que ser tão rápido 
quanto, compartilhar a base de 
dados e conhecimentos mútuos 
de quem está participando desse 
sistema”, disse o ministro.

Há um consenso internacional 
de que a experiência brasileira de 
combate à corrupção é muito rica 
e não pode ser perdida. Entretanto, 
há países que se dispõem a cola-
borar com o Brasil, mas não veem 
na lei brasileira uma garantia de 
que não haverá quebra de sigilo 
de documento ou que haverá, na 
hipótese de quebra de sigilo, uma 
sanção legal forte que desestimule 
a quebra do segredo.

A reunião periódica do Grupo de 
Trabalho Anticorrupção do G20, 
que acontece hoje (11) e amanhã 
(12), abordará temas como a coo-
peração internacional para o en-
frentamento de crimes fi nanceiros 
internacionais, como a lavagem de 
dinheiro, bem como parcerias que 
permitam o compartilhamento de 
documentos e informações e a 
recuperação de ativos (ABr).

O ministro de Minas e Ener-
gia, Fernando Coelho Filho, 
informou ontem (10) que o 
governo estuda fazer campa-
nhas de conscientização para 
economia e uso consciente 
da energia pela população. 
O motivo é a falta de chuva 
prevista para o segundo 
semestre, que deverá levar 
a um maior acionamento de 
usinas termelétricas, o que 
pode resultar em aumento no 
custo da operação do sistema 
elétrico.

“A ideia é que a gente pu-
desse iniciar campanhas de 
conscientização para diminuir 
o impacto que as bandeiras 
[tarifárias] têm na conta do 
consumidor. É um movimento 
que pode iniciar agora, mas 
acho que tem ser constante, 
independentemente do preço 
da energia”, disse o ministro.  
“O segundo semestre de 2017 
deve ser bastante difícil do 
ponto de vista de fornecimen-
to hídrico, e não energético. 

Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.

Mais da metade das famílias 
do Iraque correm o risco de 
não ter comida o sufi ciente. A 
pesquisa sobre insegurança ali-
mentar foi feita pelo Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) e 
pelo governo do país. A agência 
da ONU está pedindo US$ 113 
milhões para fornecer refeições 
e assistência em dinheiro para 
1,5 milhão de iraquianos até 
setembro. 

A situação é um refl exo do 
confl ito no país, que contri-
buiu também para uma alta no 
preço dos alimentos. Segundo 
o PMA, este é um dos estudos 
mais completos sobre o tema 
já feitos no Iraque. Foram 
entrevistadas mais de 20 mil 
famílias iraquianas nas áreas 
urbanas e rurais.

A sondagem revela que 
quase 75% dos menores de 
15 anos estão trabalhando 
no país, para ajudar suas fa-

mílias a ter comida na mesa. 
Com isso, eles acabam não 
conseguindo ir para a escola. 
Além disso, o índice de inse-
gurança alimentar chega a ser 
duas vezes mais alto entre as 
famílias de deslocados inter-
nos, na comparação com as 
famílias que continuam nas 
suas casas.

O estudo foi feito antes do 
início da ofensiva militar em 
Mossul, portanto não traz in-
formações sobre a situação de 
segurança alimentar entre os 
que fogem da cidade. Segundo 
a análise, 53% dos residentes e 
66% dos deslocados internos 
estão em risco de não ter o 
sufi ciente para comer. O levan-
tamento traz recomendações 
ao governo e às agências huma-
nitárias sobre como melhorar 
o acesso à comida e os índices 
de nutrição entre a população 
(ONU News).

Criança deslocada em campo para refugiados no Iraque.

As autoridades islâmicas do 
Egito garantiram que não há 
riscos para o papa Francisco 
durante sua viagem ao Cairo, 
programada para os próximos 
dias 28 e 29. De acordo com o 
conselheiro de protocolo do grã-
imã Ahmed Mohamed el-Tayeb, 
da mesquita sunita de Al-Azhar. 
“Posso assegurar que não haverá 
nenhum problema para a segu-
rança. O Papa será bem recebido 
no país. Estará completamente 
seguro”, disse o conselheiro 
Kadri Abdelmottaleb.

No domingo (9), duas explo-
sões em igrejas cristãs coptas 
no Egito mataram 44 pessoas 
e foram assumidas pelo grupo 
extremista Estado Islâmico 
(EI), de vertente sunita que 
persegue e executa fi éis de 
outras religiões e muçulmanos 
xiitas. Francisco foi informado 
dos atentados enquanto cele-
brava uma missa no Vaticano e 

lamentou o ocorrido. A Igreja 
Copta é cristã ortodoxa, mas 
não aceita o Concílio de Calce-
dônia e, portanto, não está em 
comunhão com a Igreja Católica 
Apostólica Romana. Mesmo 
assim, está na mira do Estado 
Islâmico por ser cristã. 

A agenda de Francisco no 
Cairo prevê uma reunião com 
representantes do governo do 
Egito e com o imã Ahmed Mo-
hamed el-Tayeb, além de fazer 
um discurso aos participantes 
da Conferência Internacional 
sobre a Paz. O Papa também 
terá uma reunião com o pa-
triarca de Alexandria, Teodoro 
II. O logotipo ofi cial da viagem 
de Francisco ao Egito retrata o 
Papa, uma pomba branca que 
simboliza a paz, as pirâmides 
esfi nges e o delta do rio Nilo. 
Ao cento da imagem, há uma 
cruz e uma meia-lua (ANSA/
COM ANSA).

Esta constatação foi feita 
pelo estudo da Trans-
parência Internacional, 

uma ONG com sede em Berlim. 
A entidade suspeita de lavagem 
de dinheiro oriundo de desvios 
dos cofres públicos.

De acordo com o levanta-
mento, 236 empresas em re-
gime de offshore detêm 3.452 
propriedades, em São Paulo, 
onde estão as sedes de mais da 
metade (65%) das companhias 
estrangeiras no Brasil. Em seu 
relatório, a ONG destaca que 
essa concentração se deve ao 
fato da presença na capital 
paulista da maior bolsa de 
valores da América Latina, a 
atual B3, ex-BM&F Bovespa, 
que atrai os investidores para 
imóveis de grande valorização 
no mercado.

Mais da metade dessas em-
presas (87%) estão registradas 
em cinco localidades: lhas 
Virgens Britânicas, Uruguai, 

236 empresas em regime de offshore detêm 3.452 propriedades, 

em São Paulo, onde estão as sedes de mais da metade das 

companhias estrangeiras no Brasil.
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Mais de 3,4 mil imóveis em São Paulo 
pertencem a empresas offshores

Mais de 3,4 mil imóveis localizados nas áreas mais caras de São Paulo,  avaliados em cerca de
US$ 2,7 bilhões, pertencem a empresas ligadas às offshores - corporações abertas nos chamados paraísos 
fi scais, países que oferecem isenções de impostos, taxas e ainda mantém sob sigilo o nome do proprietário

para esconder o proprietário dos 
ativos adquiridos. A estratégia 
desses corruptos foi investir em 
imóveis que, conforme a ONG, 
tem risco relativamente baixo 
o que permite a lavagem de 
dinheiro de grandes quantias 
em única operação.

“Como os verdadeiros do-
nos estão escondidos, não 
se sabe ao certo o montante 
de propriedades compradas 
com recursos da corrupção”, 
cita o relatório. No estudo, a 
Transparência Internacional 
citou o caso do ex-diretor da 
Petrobras, Nestor Cerveró, 
preso em 2015, por participar 
do esquema de corrupção na 
Petrobras. A ONG lembra que 
Cerveró foi sentenciado a cinco 
anos de prisão por comprar um 
apartamento de luxo no valor 
de US$ 2,4 milhões, no Rio de 
Janeiro, com recursos de pro-
pina e para isso utilizou uma 
empresa offshore (ABr).

Estados Unidos, Panamá e  Suí-
ça. Segundo o estudo, recursos 
originados de corrupções são 
aplicados em offshore, nas 
Ilhas Virgens Britânicas e no 
Panamá, onde o anonimato no 
registro de empresas facilita 
que “corruptos driblem autori-

dades fi scais e policiais”. 
A ONG acrescenta que em 

70% dos 200 grandes casos 
de corrupção analisados pelo 
Banco Mundial, os arranjos cor-
porativos secretos, como trusts 
e empresas offshore foram utili-
zadas para lavagem de dinheiro e 

Governo estuda campanha 
para uso racional de energia

Temos energia para atender à 
população. Por ser um forne-
cimento que deverá depender 
em maior parcela pelas [usinas] 
térmicas , deverá ter um custo 
adicional [nas contas de ener-
gia]”, acrescentou.

O diretor-geral da Aneel, 
Romeu Rufi no, disse que as 
contas de luz continuarão com 
a bandeira vermelha patamar 1 

acionada até o fi m do período 
seco, que vai até novembro. A 
bandeira vermelha patamar 
1, que está em vigor, implica 
uma cobrança extra de R$ 3 
para cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) consumidos. Ela é usa-
da quando é preciso acionar 
usinas termelétricas (mais 
caras), por causa da falta de 
chuvas (ABr).

Líder muçulmano garante segurança 
de Papa em visita ao Egito

Insegurança alimentar 
afeta metade da 

população iraquiana
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3 perguntas para 
identifi car se o

seu varejo é efi ciente

As lojas virtuais usam 

números de visitas e 

taxas de conversão de 

pedido como uma das 

principais ferramentas 

para tomada de decisão 

sobre a operação da loja 

em seu nível máximo de 

efi ciência

Encurtando uma histó-
ria longa, a operação 
comercial do dia a dia 

de uma loja online poderia 
se basear simplesmente em 
como levar mais tráfego para 
produtos que têm alta taxa de 
conversão e como aumentar a 
taxa de conversão de produtos 
que têm alto volume de visita-
ção. O varejo físico, contudo, 
tem uma difi culdade de emular 
as mesmas técnicas de gestão 
e mensurar comportamentos 
do consumidor que podem 
dizer muito sobre o nível de 
efi ciência do negócio.

O fato é que, o tráfego de 
visitantes em um estabeleci-
mento físico ou online é a vari-
ável obrigatória para qualquer 
equação de análise de perfor-
mance. Preparei abaixo três 
perguntas que provavelmente 
fazem parte do seu dia a dia, 
caso você seja um varejista 
offl ine, e que podem ser res-
pondidas apenas se você tiver 
esse indicador em mãos:

Se o faturamento caiu 

quer dizer que o número 

de visitantes caiu tam-

bém?

Medir o fl uxo de visitantes 
no varejo físico é fundamental 
para entender o comportamen-
to do consumidor e a efi ciência 
da loja. Quando a crise chegou, 
vendedores passaram afi rmar 
que as vendas caíram porque 
o fl uxo de consumidores di-
minuiu. Entretanto, somente 
uma medição periódica do 
número de visitantes pode 
estabelecer um comparativo e 
identifi car diferentes cenários, 
como um aumento de clientes 
que compram pouco – o que 
sugere a realização de ações 
para aumentar vendas –, ou um 

número mais baixo de visitas, 
porém mais qualifi cadas – com 
maior poder de compra.

 
Qual a frequência de 

retorno dos clientes à 

minha loja?

Em um mercado de concor-
rência acirrada e preços agres-
sivos, torna-se um enorme 
desafi o conquistar o cliente a 
ponto de convencê-lo a com-
prar novamente na mesma 
loja. A fórmula envolve preço, 
atendimento, variedade de 
produtos e de opções de pa-
gamento, entre outros fatores. 
Conhecer a frequência dos 
clientes na loja proporciona 
um ajuste em sintonia fi na para 
criar campanhas e promoções 
relevantes que aumentem a 
quantidade de visitas de um 
mesmo consumidor. Esse é um 
dos caminhos para mensurar a 
fi delização. 

 
Quanto tempo levo para 

realizar uma venda?

Conhecer a permanência 
dos clientes viabiliza ajustes 
no atendimento. Se é sabido 
que os clientes ficam em 
média 30 minutos dentro da 
sua loja, por exemplo, e se a 
média de pedidos por dia é 
60, sabe-se que a cada 1 hora 
12 vendas são realizadas. 
Outro dado importante para 
complementar essa análise é 
conhecer os dias e horários 
de pico do estabelecimento. 
Esses insigths, trazidos a partir 
do monitoramento do tráfego, 
podem ajudar principalmente 
na escala de vendedores e 
na avaliação de performance 
de vendas da loja e de cada 
funcionário. 

Se depois de ler essas per-
guntas, você se viu sem res-
postas, talvez seja a hora de 
começar a monitorar o seu 
tráfego. Hoje já tecnologias 
disponíveis com preços acessí-
veis e resultados imensamente 
importantes para garantir a 
efi ciência do seu negócio.  

 
(*) - É sócio fundador da FX Retail 

Analytics, empresa que oferece 
inteligência para o varejo por meio do 

monitoramento de fl uxo.

Walter Sabini Junior (*)

A - Sensibilidade nos Dentes
A Faculdade de Odontologia da USP está realizando uma pesquisa 
clínica sobre hipersensibilidade dentária. Eles estão selecionando 
voluntários nessas condições para participar do estudo que analisará 
diferentes tratamentos para diminuir os sintomas. Podem partici-
par pessoas entre 18 e 55 anos, que apresentem sensibilidade nos 
dentes ao ingerir bebidas geladas ou quentes, durante a escovação 
etc. A pesquisa será realizada no Laboratório Especial de Laser em 
Odontologia, na Av. Prof. Lineu Prestes, 2.227, Cidade Universitária. 
Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3091-7645 e 
agendar uma avaliação.

B - Inova Varejo 
Amanhã (12), das 8h30 às 13h30, acontece o Programa Nacional de 
Desenvolvimento do Varejo (PNDV), uma parceria da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas com o Sebrae, a Federação dos Lojistas 
do Estado, além de duas das maiores instituições especializadas em 
pequenos negócios e varejo no Brasil. O evento objetiva apresentar o 
Inova Varejo, uma iniciativa da CDL Jovem focado na importância da 
inovação tecnológica para o segmento de comércio e serviços. O PNDV 
foi desenvolvido com o objetivo de melhor o ambiente de negócios e 
acelerar o desenvolvimento de vantagens competitivas no setor vare-
jista, por meio da identifi cação, proposição e disseminação de Políticas 
Públicas e do fortalecimento das lideranças do setor. Saiba mais em 
(www.pndv.org.br).

C - Agente Censitário
Começaram as inscrições do 1º Processo Seletivo Simplifi cado para o 
Censo Agropecuário do IBGE. Oferece 1.038 vagas, sendo 349 para a 
função de agente censitário regional, 344 para a de agente censitário 
administrativo, 174 para a de agente censitário de informática e 171 para 
a de analista censitário. As funções de agente censitário regional, agente 
censitário administrativo e agente censitário de informática requerem 
nível médio e terão salários bases de R$ 2.500, R$ 1.500 e R$ 1.700, 
respectivamente. Para a função de analista censitário é exigido nível 
superior, com remuneração base de R$ 4.000. Inscrições no site:(www.
fgv.br/fgvprojetos/concursos/ibge-pss). Mais informações: tel. 0800 
2834628 ou (censoagro@ibge.gov.br).

D - Um Debate Necessário
A Reforma da Previdência será tema do debate “Previdência Social: um 
debate necessário”, que ocorre na quarta-feira (19), das 9h00 às 13h30, 
no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco. 
O evento, gratuito e aberto ao público, reune especialistas das áreas 
de relações do trabalho, da previdência, de economia e do direito da 
seguridade social, e terá mediação do jornalista Heródoto Barbeiro. 
Fazenda. Os debatedores convidados: Hélio Zylberstajn, especialista 
em relações do trabalho e professor da FEA-USP; Rogério Nagamine, 
coordenador de Previdência no IPEA; Cláudio Puty, economista e profes-
sor na Facecon-UFPA e Marcus Orione Gonçalves Correia, juiz federal. 
Inscrições: (https://goo.gl/forms/L2VAyiWg3OnTSqm73).

E - Inglês Jurídico 
Nos próximos dias 28 e 29, o Forum Cebefi  realiza o Curso Inglês Jurídico 
dos Contratos, que será ministrado pela Profª Esther Galvão. Mostrar 
a importância do conhecimento do inglês jurídico como instrumento 
profi ssional é cada vez maior, em razão da globalização dos negócios 
e o crescimento da demanda por pessoas desejosas de entender a 
linguagem dos contratos. O curso objetiva transmitir a elaboração e 
o entendimento dos instrumentos jurídicos mais utilizados no direito 
contratual, em língua inglesa, como Terminologia de Contratos: exercício 
de tradução; Tradução de contratos; Modelos de Contrato de compra 
e venda; Aspectos relevantes da Joint Venture; A Laranja - Expressão 
e Jargões Jurídicos. Informações e inscrições: tel. 2309-9414 ou (www.
forumcebefi .com.br).

F - Mudanças Legislativas 
Com a  fi nalidade  de informar e preparar os profi ssionais para  entregar 
a ECF 2017 (Lucro Real) com segurança e efi cácia, a Miguel Silva & 
Yamashita Treinamento Profi ssional, realiza um curso  voltado para a 
“Escrituração Contábil Fiscal do ano-calendário 2016”. Será ministra-
do por  dois renomados especialistas, em questões tributárias, Fabio 
Cunha Dower, consultor especializado nas áreas Tributária, Fiscal e 
Contábil, professor e em questões de tecnologia fi scal; e Wesley R. 
Silva , consultor de empresas na implantação do Programa SPED. O 
curso acontece no próximo dia 26, das 8h30 17h30, na rua do Paraíso, 
nº 148. Informações e inscrição: tel. 3284-3092 (msytreinamentos@
msytreinamentos.com.br).  

G - Captação de Recursos 
Com duração de três meses, de 18 de abril a 29 de junho, estão abertas 
as inscrições para o curso Formação em Captação de Recursos. Do 
planejamento à elaboração, passando por leis de incentivo, editais e 
técnicas de Storytelling e Pitching, ao fi nal, o aluno ainda participa 
de um exercício prático, com uma banca composta por executivos de 
grandes empresas – como Itaú, Petrobrás e Volkswagen, que marcaram 
presença nas edições anteriores – para uma rodada de feedbacks. Mais 
informações: Cultura e Mercado, Rua Capitão Salomão, 26, 1º andar, 
Centro, tel. 5082-2111 (www.culturaemercado.com.br).

H - Histórias que Inspiram 
O Mercado Livre, empresa líder na oferta de tecnologia para o e-commerce 
na América Latina, está com inscrições abertas para o Prêmio Histórias 
que Inspiram. A competição busca identifi car histórias de vendedores 
do Mercado Livre que inspirem outras pessoas a empreender. A premia-
ção é válida para empreendedores online do Brasil, Argentina, México, 
Chile, Uruguai, Colômbia e Venezuela. O vencedor de cada país rece-
berá o prêmio de US$ 10 mil e o vencedor regional, US$ 25 mil. Todos 
os ganhadores receberão uma série de benefícios para seus negócios, 
como divulgação, treinamento e consultoria da Endeavor e do Mercado 
Livre.  As inscrições podem ser feitas no site: (www.mercadolivre.com.
br/historiasqueinspiram).

I - Saber Contábil 
O IRPF será tema de palestra gratuita ministrada pelo auditor fi scal 
da Receita Valter Koppe, no Sindcont-SP, nesta quarta-feira (12), com 
início às 19h.00. A iniciativa faz parte do Projeto Saber Contábil e é 
destinada a Contabilistas e profi ssionais de outras áreas interessados no 
assunto. A explanação terá duas horas de duração e, além das novidades 
do programa IRPF 2017, serão apresentadas as alterações legislativas 
e condições de obrigatoriedade da entrega da declaração neste ano.  O 
encontro será interativo e permitirá que o público esclareça suas dúvidas 
sobre o assunto. Inscrição gratuita no site  (www.sindcontsp.org.br).

J - Artigo Acadêmico 
O Programa de Pós-Graduação da FADISP em parceria com a Universidade 
de Valladolid, da Espanha, promove o III Congresso Hispano-Brasileiro 
em Valladolid. O evento acontece nos dias 28 e 29 de junho e conta 
com a participação de professores e alunos de Graduação, Mestrado e 
Doutorado de ambas as Universidades e de outras Instituições de Ensino 
Superior. Para participar, é necessário que o interessado elabore um 
artigo acadêmico sobre um tema inédito e totalmente original, contendo 
de 15 a 20 páginas, podendo ter até 3 autores e enviar para (https://goo.
gl/q9AyjI). Inscrições e mais informações: (www.fadisp.com.br).

A - Sensibilidade nos Dentes
A Faculdade de Odontologia da USP está realizando uma pesquisa 

D - Um Debate Necessário
A Reforma da Previdência será tema do debate “Previdência Social: um

Em relação ao mesmo mês do ano passado (março/16), o 
recuo da atividade varejista foi de 1,9%. De acordo com 
os economistas da Serasa Experian, a queda da infl ação, o 

recuo das taxas de juros e uma melhora dos níveis de confi ança 
do consumidor estão começando a provocar efeitos positivos, na 
margem, da atividade varejista do país, ainda que tal movimento 
se dê de forma não generalizada.

A maior alta observada no varejo em março foi o crescimento 
de 1,7% do setor de combustíveis e lubrifi cantes, seguida pelo 
avanço de 0,8% do segmento de supermercados, hipermerca-
dos, alimentos e bebidas. Na direção negativa, registrou queda 
de 3,3% no setor de veículos, motos e peças, retração de 1,6% 
em móveis, eletroeletrônicos e informática, recuo de 2,8% em 
segmento de tecidos, vestuário, calçados e acessórios, e queda 
de 2,2% no segmento de material de construção.

Na comparação com o primeiro trimestre de 2016, todos os 
segmentos varejistas recuaram nestes primeiros dois meses de 

A queda da infl ação começa a provocar efeitos

positivos da atividade varejista.

Instituições financeiras, 
consultadas pelo Banco Cen-
tral (BC), esperam que a 
taxa básica de juros, a Selic, 
seja reduzida em 1 ponto 
percentual indo para 11,25% 
ao ano, na reunião do Copom, 
marcada para hoje (11) e 
amanhã (12), em Brasília. A 
projeção para a taxa ao fi nal 
de 2017 foi reduzida de 8,75% 
para 8,50% ao ano. Para o fi m 
de 2018, a expectativa segue 
em 8,50% ao ano.

Com a infl ação mais baixa, 
o BC tem indicado que pode 
intensifi car os cortes na taxa 
básica de juros. A redução 
estimula a economia porque 
juros menores impulsionam 
a produção e o consumo em 
um cenário de baixa ativida-

de econômica. A estimativa 
do mercado fi nanceiro para 
infl ação caiu pela quinta vez 
seguida. Desta vez, a proje-
ção para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) foi levemen-
te ajustada de 4,10% para 
4,09%.

A projeção para a infl ação 
este ano está abaixo do centro 
da meta, que é 4,5%. A meta 
tem ainda limite inferior de 3% 
e superior de 6%. Para 2018, 
a estimativa passou de 4,5% 
para 4,46%. A projeção de 
instituições fi nanceiras para 
o crescimento da economia 
(PIB) este ano foi alterada 
de 0,47% para 0,41%. Para 
o próximo ano, a estimativa 
segue em 2,5% (ABr) .

A projeção para a taxa ao fi nal de 2017 é de 8,50% ao ano.
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Atividade do Comércio 
avança 0,6% em março

De acordo com o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, o movimento dos consumidores 
nas lojas de todo o país cresceu 0,6% em março

2017, a saber: supermercados, hipermercados, alimentos e be-
bidas (-5,2%); móveis, eletroeletrônicos e informática (-11,8%); 
combustíveis e lubrifi cantes (-2,5%); veículos, motos e peças 
(-10,2%); tecidos, vestuário, calçados e acessórios (-10,9%); e 
material de construção (-12,9%) (Serasa Experian).

Mercado fi nanceiro 
espera queda na Selic
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A delação premiada 
e o direito talmúdico
Uma prática da justiça 

tem se tornado um 

assunto habitual entre 

os brasileiros e tomou 

conta dos noticiários: a 

delação premiada

A expressão jurídica, que 
pode ser entendida 
como “uma troca de 

favores”, encontrou espaço 
no centro do debate político 
do país. Esse destaque veio 
em razão dos inúmeros casos 
em que foi adotada nos últi-
mos tempos, e ganhou ainda 
mais visibilidade por meio da 
Operação Lava Jato, a maior in-
vestigação sobre corrupção no 
Brasil em ação desde 2014.

A Lava Jato, e tudo que en-
volve seu nome, desperta nos 
brasileiros grande interesse, 
incluindo ao que tange a me-
todologia jurídica, que gera 
cada vez mais debates sobre 
sua ética, inclusive entre os 
operadores do direito. Den-
tro do judaísmo, através da 
literatura do Talmud e das leis 
da Torá, é possível encontrar 
uma profunda refl exão sobre 
o assunto, que são de caráter 
atemporal, válidas para o pas-
sado, presente e futuro.  

A delação premiada, que se 
tornou tão popular na ope-
ração Lava Jato, é baseada 
na negociação entre pessoas 
envolvidas em um crime e as 
autoridades, com objetivo de 
facilitar as investigações dos 
ofi ciais da lei. A visão do ju-
daísmo não pretende defender 
ou criticar nomes ou nichos da 
sociedade, mas apenas avaliar 
se a delação premiada é admis-
sível pela Torá.

Para o desembargador Faus-
to De Sanctis, do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região 
(TRF3), um dos defensores 
da lei que regulamentou a 
delação premiada no Brasil, o 
que a medida realiza é a busca 
pela verdade. Porém, os 10 
Mandamentos são claros ao 
pregar: “Não darás falso tes-
temunho contra teu próximo” 
e, ainda nesse campo também 

ensinam “Não dê ouvidos à 
maledicência. Não acompa-
nhes o mau para servir de falso 
testemunho”. 

De acordo com esses trechos, 
a Torá não aceita qualquer 
indivíduo como testemunha. 
Principalmente, se ele for um 
“Ed Chamas”, ou seja, alguém 
envolvido em um caso de rou-
bo, pois, é necessário manter 
a fi cha limpa durante toda a 
vida. Mas por que a rigidez 
sobre esse assunto? 

Em casos assim, é nítido o 
interesse do delator na causa 
de anular ou aliviar sua pena, 
portanto, como acreditar na 
isenção de seu depoimento? De 
acordo com a Lei Judaica, esse 
tipo de testemunha, motivado 
pelos fatores da delação, será 
capaz de produzir mentiras, 
invenções e transmitir infor-
mações seletivas.

Quando essa prática jurídica 
foi levada a Israel, trazida da 
Europa, o ex-Grão Rabino 
Chefe, Mordechai Eliahu z’l e 
o ex-Rabino Chefe da Corte de 
Israel, Abraham Shapira, con-
cluíram que os depoimentos 
obtidos por meio da delação 
premiada não são kosher, quer 
dizer, não são apropriados, não 
tem validade, porque o depo-
ente é suspeito de atuar em 
benefício próprio ou de outros 
envolvidos no caso.

Essa análise nos faz ques-
tionar: como podemos acre-
ditar nos testemunhos obtidos 
dessa maneira? Até que ponto 
deve-se considerar as falas 
dos delatores como verdade? 
A Lei do Talmud é sensível 
à causa educacional, e para 
uma sociedade que valoriza o 
resultado, e não o processo, a 
Lava Jato é um sucesso. Mas 
será que não seria importante 
se questionar: os fi ns justifi cam 
os meios?

 
(*) - Formado em Ciências Econômi-

cas e Letras pela USP, se espe-
cializou em educação em Israel, na 

Universidade Bar-llan. Diplomado 
Rabino pelo Rabinato chefe de Israel, 

é o responsável pela sinagoga Ohel 
Yaacov, também conhecida como 

sinagoga da Abolição.

Rabino Samy Pinto (*)

O prefeito de São Paulo, João 
Doria, disse ontem (10) que, no 
prazo de quatro anos, os ônibus da 
capital paulista vão circular sem a 
presença do cobrador. De acordo 
com ele, a prefeitura negociou com 
as empresas concessionárias para 
que o processo seja gradual e que os 
atuais trabalhadores sejam realo-
cados em funções administrativas 
ou de motorista. “Ninguém será 
demitido, a minha palavra vale”, 
afi rmou o prefeito. 

De acordo com o prefeito, 
atualmente, entre os usuários 
do transporte público, apenas 
6% pagam em dinheiro e 94% 
com o Bilhete Único, sistema que 

concede descontos por fi delidade 
ou nas integrações com outros 
modais. A ideia é que, em quatro 
anos, todos os pagamentos sejam 
feitos com Bilhete Único. Para 
Doria, manter os cobradores nos 
ônibus “não é moderno” e “não é 
efi ciente.”

O Sindicato dos Motoristas e 
Trabalhadores em Transporte 
Rodoviário Urbano discorda da po-
sição do prefeito. Para a entidade, 
o cobrador de tarifa tem função 
de agente social, no auxílio aos 
motoristas, dentro dos coletivos. A 
categoria também teme demissão 
em massa de 19 mil funcionários 
no município (ABr).

A Câmara aprovou o projeto 
que denomina “Ponte Lupicí-
nio Rodrigues” a ponte sobre 
o rio Gravataí, construída na 
rodovia BR-448, na cidade 
de Porto Alegre. O autor da 
proposta, deputado João Derly 
(Rede-RS), destaca que o ob-
jetivo do texto é homenagear 
e reconhecer o trabalho de 
Lupicínio Rodrigues, “um dos 
compositores mais originais 
da música popular brasileira”, 
que nasceu, viveu e morreu em 
Porto Alegre.

O parecer do relator, depu-
tado Covatti Filho (PP-RS), 
foi pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legis-
lativa da matéria. A proposta foi 
aprovada em caráter conclusivo 
na Comissão de Constituição 
e Justiça. Antes havia sido 
aprovada pelas comissões de 
Cultura; e de Viação e Trans-
portes. Caso não haja recurso 
aprovado para que sua tramita-
ção continue pelo Plenário, ela 
seguirá direto para o Senado 
(Ag.Câmara).

Lupicínio foi um dos compositores mais originais da música 

popular brasileira.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou que a 
proposta da reforma da Pre-
vidência vai trazer igualdade 
ao sistema como um todo e 
que a prioridade da proposta 
é acabar com privilégios nos 
setores público e privado. 
Maia divulgou nota rebaten-
do críticas da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) ao texto que tramita 
na Casa.

A entidade afirmou que 
“o sistema da Previdência 
Social possui uma intrínseca 
matriz ética. Ele é criado para 
a proteção social de pessoas 
que, por vários motivos, fi cam 
expostas à vulnerabilidade 
social (idade, enfermidades, 
acidentes, maternidade…), 
particularmente as mais po-
bres. Nenhuma solução para 
equilibrar um possível defi cit 
pode prescindir de valores 
éticos-sociais e solidários. Na 
justifi cativa da proposta não 
existe nenhuma referência 

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Relatório sobre 
regulamentação da 
vaquejada

A Comissão Especial sobre Ro-
deios e Vaquejadas reúne-se hoje 
(11) para apresentação e discussão 
do parecer do relator, deputado 
Paulo Azi (DEM-BA). O colegiado 
analisa duas propostas que alteram 
a Constituição a fi m de reconhecer 
essas práticas como patrimônio 
cultural imaterial do Brasil e tirar 
delas o rótulo de “cruéis”.

Em outubro do ano passado, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
julgou inconstitucional uma lei 
do Ceará que regulamentava a 
vaquejada como prática despor-
tiva e cultural. Para o STF, havia 
“crueldade intrínseca” imposta 
aos animais. Paulo Azi admite a 
polêmica, mas argumenta que a 
futura regulamentação nacional vai 
garantir tanto a valorização cultural 
quanto a proteção dos animais.

Instalada em meados de feverei-
ro, a comissão realizou audiências 
públicas e seminários para discutir 
o tema com realizadores de vaque-
jadas, criadores, veterinários, pro-
tetores de animais e representan-
tes das áreas de turismo e economia 
dos estados (Ag.Câmara).

Seca: governo 
reconhece emergência 
em 20 municípios

Mais vinte municípios tiveram 
situação de emergência reco-
nhecida pelo governo federal 
por causa da seca prolongada 
e estiagem. Decreto publicado 
ontem (10) no Diário Ofi cial da 
União inclui cidades da Bahia, do 
Espírito Santo, de Mato Grosso, 
do Rio Grande do Sul, de Minas 
Gerais e de Sergipe. A partir 
do reconhecimento federal, as 
prefeituras podem pedir apoio 
da União para ações de socorro, 
assistência, restabelecimento de 
serviços essenciais e recuperação 
de áreas danifi cadas por desas-
tres naturais.

Para solicitar o apoio, é neces-
sário que a prefeitura apresente 
um relatório com o diagnóstico 
dos danos e o Plano Detalhado de 
Resposta (PDR), por meio do Sis-
tema Integrado de Informações 
sobre Desastres, disponível no 
endereço eletrônico www.mi.gov.
br/defesa-civil/s2id.

Após a análise técnica por 
equipes da Secretaria Nacional 
de Defesa Civil (Sedec), o Mi-
nistério da Integração Nacional 
defi ne o valor do recurso a ser 
disponibilizado (ABr).

Aprovado pela Câmara na 
última terça-feira (4), 
estabelece que essas 

empresas (como o Uber e o 
99Taxis) são prestadoras de 
serviço público, dependente de 
regulamentação, e que os mo-
toristas precisam de permissão 
para trabalhar.

O projeto enquadra o trans-
porte oferecido via aplicativos 
como uma atividade de nature-
za pública, a ser regulamentada 
pelo poder público municipal, 
nos municípios. Todos os mo-
toristas que trabalhem com os 
aplicativos precisarão obter 
uma permissão individual do 
poder público local. O docu-
mento deverá especifi car, in-
clusive, o local de prestação do 
serviço dentro da cidade.

Os motoristas devem possuir, 

De acordo com o projeto da Câmara, empresas como Uber

e 99Taxis, são “prestadoras de serviço público” e seus

motoristas precisam de permissão do poder público.

Reprodução
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Senado analisa projeto que impõe 
restrições à aplicativos como o Uber
Começou a tramitar no Senado o projeto que restringe a atividade das empresas de transporte por 
aplicativo de celular no Brasil

individual no INSS; e contra-
tação de seguros de Acidentes 
Pessoais a Passageiros (APP) e 
Obrigatório de DPVAT.

Nos próximos dias o projeto 
será despachado para as co-
missões permanentes, onde 
serão designados relatores. 
O senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES) é autor de um 
projeto anterior que trata da 
regulamentação dos serviços de 
transporte por aplicativo. Para 
ele, a medida aprovada pela 
Câmara confi gura um “grave 
retrocesso” que, na prática “es-
tatiza” a atividade. “Isso revela 
um viés intervencionista que só 
vem para atrapalhar, tutelar. O 
consumidor precisa ter o direito 
de escolher a modalidade de 
transporte que melhor o aten-
da”, criticou (Ag.Senado).

ainda, CNH na categoria B (auto-
móvel, caminhonete, utilitário) 
ou superior; veículo registrado 

e licenciado em seu nome e no 
próprio município de atuação; 
inscrição como contribuinte 

A prioridade da reforma da Previdência 
é ‘acabar com privilégios’

a esses valores, reduzindo a 
Previdência a uma questão 
econômica”, critica a CNBB 
em nota.

De acordo com o presidente 
da Câmara, sem a reforma, são 
exatamente os mais pobres que 
serão prejudicados. “Haverá au-
mento da infl ação, desemprego 
e crescimento negativo do País. 
O crescimento do defi cit da Pre-
vidência vai incapacitar tanto o 
governo federal, como estados 
e municípios em investimentos 

sociais, principalmente na 
saúde e educação”, reafi rma 
o presidente.

Por fi m, Rodrigo Maia des-
taca que o relator do texto, 
deputado Arthur Oliveira Maia 
(PPS-BA), vai apresentar seu 
parecer “atento para não des-
fi gurar aspectos econômicos, 
que vão permitir os grandes 
avanços sociais que o Brasil 
tanto precisa, mas amparando 
os mais fracos, e esse é o nosso 
dever” (Ag.Câmara).

Recursos públicos recupe-
rados em ações de combate 
à corrupção poderão ser 
destinados prioritariamente à 
educação.  É o que estabelece 
projeto a ser analisado pela 
Comissão de Assuntos Econô-
micos do Senado em reunião 
marcada para hoje (11). Pelo 
projeto, do senador Cristovam 
Buarque (PPS-DF), esses 
recursos serão destinados ao 
Fundo Social — criado em 
2010 para receber recursos da 
exploração do pré-sal. 

O senador lembra que o 
Fundo Social foi criado para 
garantir recursos para o desen-
volvimento social e regional, na 
forma de programas e projetos 
nas áreas de educação, cultura, 
esporte, saúde pública, ciência 
e tecnologia, meio ambiente e 
adaptação às mudanças climáti-
cas. A lei determina que metade 
dos recursos sejam destinadas 
à educação e à saúde. Dessa 
metade, 75% são destinados à 
educação.

Recursos recuperados da corrupção 
poderão ir para educação

Cristovam observa que a 
corrupção e os esquemas de 
lavagem de dinheiro drenam 
um grande volume de recursos 
que deveriam ser usados em 
políticas de estímulo ao cresci-
mento do país. Ele cita estudo 
da Fiesp, segundo o qual o custo 
da corrupção equivale a cerca 
de 2% do PIB. Para Cristovam, 
o investimento na educação vai 

ajudar, inclusive, no combate à 
corrupção.

O projeto tem o apoio do 
relator, senador Pedro Chaves 
(PSC-MS), e tramita em cará-
ter terminativo. Se aprovada 
na CAE, e não houver recurso 
para ser votada em Plenário, a 
matéria seguirá para a análise 
da Câmara dos Deputados 
(Ag.Senado).

Lupicínio será nome de 
ponte em Porto Alegre

Em quatro anos, ônibus não 
terão mais conbradores Brasília - Líder do PSD na Câmara, quinta maior 

bancada da Casa, o deputado Marcos Montes 
(MG) considerou que o recuo do governo na 
discussão da reforma da Previdência diminuirá 
a pressão sofrida pelos deputados da base aliada 
nos redutos eleitorais. 

“Facilitou bem a pressão e a discussão nas 
nossas bases. A questão dos professores, a 
aposentadoria rural, que é uma base grande 
que temos no interior. Vejo com muito otimis-
mo. É imprescindível que se faça a reforma. 
Essas mudanças não tiram a linha dorsal do 
projeto, não é tão dura como estava, o que 
facilita bem”, ressaltou Montes. Segundo 
ele, a bancada deve se reunir para discutir 
as alterações atendidas pelo governo com 
maior profundidade.

Apesar de ressaltar a importância da pro-
posta, o líder do PSD defende que a reforma 

trabalhista, discutida em comissão especial 
da Câmara, seja votada antes da Previdência. 
“Acho que primeiro deveríamos votar a reforma 
trabalhista, porque ela vai mais ao encontro 
de um imediatismo de geração de emprego. 
A reforma da Previdência, além de ser mais 
polêmica, engloba mais gente. Se tirar essa 
reforma trabalhista primeiro, você isola um 
pouco a discussão na base”, defendeu.

A reforma trabalhista se tornando prioridade 
na Câmara pode, contudo, adiar a votação da 
Previdência para o segundo semestre. Algumas 
lideranças ouvidas pela reportagem consideram 
que tal medida poderá inclusive difi cultar a 
votação das mudanças sugeridas pelo governo 
para a aposentadoria. O cálculo feito é de que 
quanto mais se avança no calendário, mais 
próximo os deputados estarão das próximas 
eleições (AE).

Recuo na Previdência alivia pressão
na basea aliada
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DEMISSÃO POR ABANDONO
Empresa pretende proceder a demissão de funcionário por abandono 
de emprego. Enviamos a primeira carta com AR que retornou assi-
nada, as demais voltaram com número não existe. Como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO RECEBEU ADVERTÊNCIA E NÃO QUIS ASSINAR A 
CARTA. A EMPRESA COLHEU A ASSINATURA DE DUAS TESTEMU-
NHAS. O FUNCIONÁRIO ESTÁ SOLICITANDO CÓPIA DESSA CARTA 
DE ADVERTÊNCIA, TEMOS OBRIGAÇÃO DE FORNECER?

Informamos que não há previsão legal que trate de advertência e 
suspensão, porém, entende-se que seja qualquer uma delas, assinada 
pelo empregado ou testemunhas, deverá o empregado ter sua cópia.

OCORREU O PARTO DURANTE AS FÉRIAS
Funcionária teve o parto do filho no período de gozo de férias, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE DESPESAS POR KM RODADO
Empresa precisa pagar o funcionário o custo por km/rodado, por ter 
trabalhado com veículo próprio. O valor a ser pago não excede a 50% 
do seu salário. Podemos utilizar a verba “diária para viagem” para este 
tipo de pagamento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE ALTERAR A FUNÇÃO/PROMOÇÃO/SALÁRIO NO 
ANDAMENTO DO MÊS?

Informamos que não há previsão legal expressa ficando assim a critério 
do empregador. Contudo, orienta-se que no caso da promoção ocorrer 
no andamento do mês o mês integral seja pago com o acréscimo 
salarial, não devendo ser feito de forma proporcional.

ANOTAÇÃO DO CONTRATO DE APRENDIZAGEM
Empresa deve anotar o período do contrato de aprendiz na CTPS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Ativo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  335.441,55 378.008,82
Caixa  5.764,15 2.702,23
Bancos com Movimento  35,84 119,72
Aplicações Financeiras  7.687,87 53.233,18
Imóveis a Venda  321.953,69 321.953,69
Não Circulante  7.845.483,29 8.115.866,88
Realizável a Longo Prazo
Créditos com Pessoas Ligadas  3.406.291,53 3.663.517,71
Depósitos e Cauções  1.810,64 0,00
Investimentos
Investimentos para Iniciativa Própria  2.582.547,35 2.582.547,35
Investimentos de Incentivos Fiscais  1.782,74 1.782,74
Imobilizado: Valores de Custo e 
 Correção Monetária  5.890.614,58 5.890.614,58
(-) Depreciações Acumuladas  (4.037.563,55) (4.022.595,50)
Total do Ativo  8.180.924,84 8.493.875,70

Passivo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  171.934,05 173.824,72
Fornecedores  0,00 2.748,54
Obrigações Trabalhistas e Sociais  29.073,00 29.073,00
Obrigações Tributárias  142.861,05 142.003,18
Não Circulante  1.011.483,25 1.148.693,05
Tributos Parcelados  1.011.483,25 1.148.693,05
Patrimônio Líquido  6.997.507,54 7.171.357,93
Capital Social  39.961.238,00 39.961.238,00
Reserva de Capital  12.272.362,23 12.272.362,23
(-)Prejuízos Acumulados  (45.236.092,69) (45.062.242,30)
Total do Passivo  8.180.924,84 8.493.875,70

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2016.
Receita Operacional Bruta  2016/R$ 2015/R$
Arrendamentos, Produtos e Serviços  223.274,90 239.240,90
(-) Impostos Sobre Arrendamentos, 
 Produtos e Serviços  8.149,54 8.732,33
Receita Operacional Líquida  215.125,36 230.508,57
Lucro Bruto  215.125,36 230.508,57
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  249.394,84 235.165,21
Depreciações  14.968,05 14.966,40
Impostos e Taxas  20.744,73 217.062,61
Despesas Financeiras  86.914,14 85.190,76
Outras Receitas  0,00 58.799,23
Prejuízo Operacional  (156.896,40) (263.077,18)
Prejuízo antes dos Efeitos Fiscais  (156.896,40) (263.077,18)
Contribuição Social e I.R.  16.953,99 17.990,23
Prejuízo Líquido do Exercício  (173.850,39) (281.067,41)

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2016/R$ 2015/R$
1- Saldo no Início do Exercício  0,00 0,00
2- Prejuízo Líquido do Exercício  (173.850,39) (281.067,41)
3- Prejuízos Acumulados  173.850,39 281.067,41
4- Saldo no Fim do Exercício  0,00 0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das   2016/R$ 2015/R$
atividades operacionais
Prejuízo Líquido do exercício  (173.850,39) (281.067,41)
Ajuste por:
Depreciações  14.968,05 14.966,40
Prejuízo Líquido ajustado  (158.882,34) (266.101,01)
Redução (Aumento) das contas do ativo
Tributos a Recuperar  0,00 13.454,62
Outros ativos  (1.810,64) 0,00
Aumento (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  (2.748,54) 233,54
Obrigações Tributarias  (135.644,62) (2.587,53)
Imposto de Renda e Contribuição Social  (707,31) 13.206,70
Fluxo Caixa atividades operacionais  (299.793,45) (241.793,68)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução nos Empréstimos 
 e Adiantamentos  257.226,18 272.943,32
Fluxo caixa atividades 
 de Investimentos  257.226,18 272.943,32
Fluxo de caixa do exercício  (42.567,27) 31.149,64
Saldo no início do exercício  56.055,13 24.905,49
Saldo no final do exercício  13.487,86 56.055,13
Fluxo de caixa do exercício  (42.567,27) 31.149,64

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016.

USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S.A. - C.N.P.J. 61.340.238/0001-50
Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o 
Balanço, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2016. Estamos à 
disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 07 de Março de 2017.

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com a Lei nº 6404/76, estando o plano de contas adequado a A Diretoria Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

Lei11638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são reco-
nhecidas no resultado pelo regime de competência. 3- As depre-
ciações foram calculadas pelo método linear as taxas permitidas 
pela legislação tributária. 4- O Capital Social é de R$39.961.238,00 
totalmente integralizado e representado por 4.531.321.547 ações or-
dinárias sem valor nominal. 5- O Imposto de Renda e a Contribuição 
Social são apurados com base no lucro presumido.

Ignácio Martinez-Conde Barrasa - Diretor

Demonstração dos Fluxos de Caixa - (Valores em R$ 1,00)

Ativo  31/12/2016  31/12/2015
Ativo Circulante 18.530.418 16.065.560
Bens Numerários 7.376 7.096
Bancos Conta Movimento 322.267 350.458
Aplicações Financeiras 7.878.415 6.129.801
Disponibilidades Imediatas 8.208.057 6.487.355
Duplicatas a Receber 2.578.677 2.762.713
Créditos de Clientes 2.578.677 2.762.713
Estoques de Mercadorias 6.160.582 4.863.730
Estoques 6.160.582 4.863.730
Impostos a Recuperar 167.252 361.519
Impostos a Recuperar 167.252 361.519
Adiantamentos Diversos 1.211.182 1.117.785
Adiantamentos 1.211.182 1.117.785
Seguros a Apropriar 204.667 93.055
Créditos com Partes Relacionadas – 379.402
Aplicações de Recursos em Despesas 204.667 472.457
Ativo Não Circulante 50.956.967 48.494.991
Realizável a Longo Prazo 26.375.926 23.499.753
Transferência de Valores
  Entre Empresas Grupo 19.000.000 16.000.000
Impostos a Recuperar (ICMS) 38.272 68.533
Processos 1.121.720 1.121.720
Créditos Fiscais 6.215.935 6.309.500
Outros Créditos 26.375.926 23.499.753
Imobilizações Tecnicas 15.452.175 15.089.479
Depreciação Acumulada (10.479.082) (9.623.484)
Imobilizado 4.973.093 5.465.995
Software 360.628 242.828
Agio 20.381.520 20.381.520
Amortização (1.134.200) (1.095.105)
Intangível  19.607.948  19.529.243
Total  69.487.385  64.560.551

Passivo  31/12/2016  31/12/2015
Passivo Circulante 5.816.180 1.993.284
Fornecedores 1.829.669 319.765
Débitos Por Compras 1.829.669 319.765
Instituição Financeira
Obrigações Sociais e Trabalhistas 599.972 294.859
Provisão de Férias e Encargos 1.017.645 488.775
Obrigações Tributárias 588.870 408.807
Débitos Sociais e Tributários 2.206.487 1.192.441
Debitos com Partes Relacionadas 422.346 422.346
Royalties a Pagar - Partes Relacionadas 89.092 52.654
Adiantamento de Clientes 1.007.065 839
Contas a Pagar 261.521 5.239
Outros Débitos 1.780.024 481.077
Passivo Não Circulante 6.721.301 6.720.314
Debitos Fiscais 6.584.218 6.583.231
Outras Contas a Pagar 137.083 137.083
Outros Débitos 6.721.301 6.720.314
Patrimônio Liquido 56.949.904 55.846.953
Capital Social 56.417.830 56.417.830
Reserva Legal 55.148 –
Prejuízos/Lucros Acumulados 476.927 (570.877)

Total 69.487.385 64.560.551

Descrição  31/12/2016  31/12/2015
Receita Bruta de Vendas 59.060.079 43.536.999
Venda de Produtos 44.436.805 36.764.638
Venda de Produtos Mercado Externo 546.108 235.260
Venda de Industrializações – –
Venda de Ferramental 12.960.471 5.462.871
Venda de Residuos 1.116.695 1.074.230
(-) Deduções da Receita Bruta (12.633.960) (9.873.621)
Receita Operacional Líquida 46.426.119 33.663.378
(-) Custos dos Produtos Vendidos (42.180.562) (30.793.124)
Lucro Bruto Operacional 4.245.556 2.870.254
(-) Despesas Operacionais (3.454.814) (2.498.652)
Administrativas (1.296.246) (733.240)
Trabalhista (1.923.714) (1.571.319)
Tributárias (145.190) (129.048)
Depreciações do Exercício
  (menos Alocada ao Custo) (89.664) (65.045)
Efeitos Financeiros Líquidos 548.864 878.929
Despesas Financeiras (63.773) (12.440)
Receitas Financeiras 626.524 909.757
Variação Cambial Ativa (42.607) (34.879)
Variação Cambial Passiva 28.720 16.491
Lucro ou (Prejuízo) Líquido Operacional 1.339.606 1.250.531
Resultados Não Operacionais 301.228 40.326
Lucro ou (Prejuízo) Líquido
  Antes da Provisão CSLL e IRPJ 1.640.834 1.290.856
(-) CSLL e IRPJ- Diferido (94.552) (228.890)
(-) Provisão para IRPJ e CSLL     (443.330)     (241.666)
Lucro ou (Prejuízo) Líquido do Exercício    1.102.951      820.300

Descrição  31/12/2016  31/12/2015
Proveniente das Operações
Lucro Líquido do Exercício 1.102.951 820.300
Ajustes do Resultado Líquido
Depreciações e Amortizações 894.692 910.053
Provisão de Férias e Encargos 528.870 (44.413)
Ajustes Exercícios Anteriores (JCP)                –     (340.000)
Resultado Líquido Ajustado    2.526.513    1.345.940
I -das Atividades Operacionais
(Aumento) ou Redução
  nos Ativos Operacionais (3.620.329) (19.155.679)
Créditos de Clientes 184.036 (1.213.873)
Impostos a Recuperar 194.267 (262.793)
Adiantamentos Diversos (93.397) (690.585)
Estoques de Mercadorias (1.296.852) (783.795)
Despesas Antecipadas (111.611) (92.791)
Créditos com Partes Relacionadas 379.402 (379.402)
Transferência de Valores Entre
  Empresas Grupo - Longo Prazo (3.000.000) (16.000.000)
Depositos Judiciais - Longo Prazo – 16.428
Impostos a Recuperar - Longo Prazo 30.261 19.195
Créditos Fiscais - Longo Prazo 93.565 231.937
Aumento ou (Redução)
  nos Passivos Operacionais 3.295.013 41.105
Fornecedores Nacionais 1.509.904 (118.459)
Obrigações Fiscais 180.063 115.812
Obrigações Trabalhistas e Sociais 305.113 (40.024)
Contas a Pagar 256.283 (111.743)
Royalties a Pagar 36.438 (22.832)
Adiantamento de Clientes 1.006.225 (107.700)
Débitos com Partes Relacionadas – 327.177
Outras Contas a Pagar - Longo Prazo – 1.920
Debitos Fiscais - Longo Prazo 987 (3.046)
Caixa Líquido Gerado pelas
  Atividades Operacionais    2.201.197 (17.768.634)
II - Das Atividades de Investimentos
Adições ao Ativo Imobilizado (480.495) (267.594)
Adições ao Ativo Intangivel                –                –
Caixa Líquido Consumido pelas
  Atividades de Investimentos     (480.495)     (267.594)
III - Das Atividades de Financiamentos
Integralização de Capital – –
Captação de Empréstimos e Financiamentos                –                –
Caixa Líquido Gerado pelas
  Atividades de Financiamentos                –                –
Aumento nas Disponibilidades
  e Valores Equivalentes    1.720.702 (18.036.228)
(+) Saldo Inicial das Disponibilidades    6.487.355  24.523.583
(=) Saldo Final das Disponibilidades    8.208.057    6.487.355

Demonstração das Mutações nas Contas do Patrimônio Líquido (Valores em R$ 1,00)
Capital Social Reserva Legal Reserva Lucros Prejuízos Acumulados Patrimônio Liquido

Saldo Inicial em 01 de Janeiro de 2014 56.417.830 – (1.051.177) – 55.366.653
JCP a Pagar para Autometal – – (340.000) – (340.000)
Constituição da Reserva Legal – 41.015 (41.015) – –
Transferência Absorção Reserva Legal – (41.015) 41.015 – –
Lucro do Exercício                   –                    –            820.300                               –                 820.300
Saldo Final em 31 de Dezembro de 2015      56.417.830                    –            (570.877)                               –             55.846.953
Constituição da Reserva Legal – 55.148 (55.148) – –
Lucro do Exercício                   –                    –          1.102.951                               –               1.102.951
Saldo Final em 31 de Dezembro de 2016      56.417.830            55.148            476.926                               –             56.949.904
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - (Valores em R$ 1,00)

1) Contexto Operacional: A Sociedade, atua no ramo de metalurgia confec-
cionando principalmente peças automotivas para montadoras de veículos,
sob o regime de padronização das montadoras inclusive com sua performan-
ce produtiva avaliada por auditores de controle das mesmas. Além das ativi-
dades descritas anteriormente, a sociedade possui em seu objeto social o
comércio importando e exportando os artefatos metalúrgicos produzidos em
suas instalações, podendo ainda participar em sociedades empresariais com
objetivos semelhantes ou não. 2) Apresentação das Demonstrações Contá-
beis: Foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (“CPC”) e as normas internacionais de relatórios financeiros
(“IFRS”), bem como às exigências previstas na legislação vigente. Os valo-
res constantes das Demonstrações Contábeis estão apresentados em Re-
ais.3) Descrição das Principais Práticas Contábeis: a) O regime é o de
competência na apropriação das receitas, custos e despesas operacionais.
b) Classificam-se no Circulante os Ativos Realizáveis e os Passivos com
vencimentos no curso do exercício seguinte. c) Os títulos vinculados ao
mercado aberto estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescidos de
seus rendimentos. d) estoques pelo critério do custeio por Absorção. e) Sob
a rubrica de “Despesas Antecipadas”, estão alocadas despesas pagas ante-
cipadamente que serão apropriadas ao resultado quando incorridas. f) Depre-
ciação de bens tangíveis foi calculada pelo método linear, considerando os
seus custos e seus valores residuais durante a vida útil econômica dos
bens. g) Neste exercício foi constituída à provisão de férias e 13º salário com
os seus respectivos encargos.
4) Estoques: Compõem-se:
Descrição 31/12/2016 31/12/2015
Matérias Primas 1.539.669 1.272.197
Produto em Elaboração 1.359.675 1.265.448
Produtos Acabados 1.609.095 1.869.745
Materiais em Terceiros 118.246 3.236
Estoque de Ferramentas 702.335 8.387
Estoque Componente 754.050 414.049
Materiais Aux. Consumo e Embalagem       77.512       30.668
Total   6.160.582   4.863.730
5) Impostos a Recuperar: Compõem-se:
Descrição 31/12/2016 31/12/2015
ICMS sobre Ativo Imobilizado a Recuperar 68.753 17.278
CIDE a Recuperar 1.306 606
IPI a Compensar 94.173 19.306
IRRF/CSLL a recuperar         3.020     324.329
Total     167.252     361.519

Demonstração do Resultado do Exercício (Valores em R$ 1,00)Balanço Patrimonial (Valores em R$ 1,00)

JARDIM SISTEMAS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS S.A.JARDIM SISTEMAS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS S.A.JARDIM SISTEMAS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS S.A.JARDIM SISTEMAS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS S.A.JARDIM SISTEMAS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF: 03.290.201/0001-69
Relatório da Administração

Senhores Administradores e Acionistas, Em obediência às disposições legais e contratuais, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado do Exercício e das Mutações nas Contas
do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa acompanhado das Notas Explicativas relativas ao exercício findo em 31/12/2016. Mauá, 31 de Janeiro de 2017. A Administração

6) Adiantamentos Diversos: Compõem-se:
Descrição 31/12/2016 31/12/2015
Adiantamentos de Férias 87.908 72.187
Adiantamentos a Fornecedores   1.123.274   1.045.598
Total   1.211.182   1.117.785
Os valores alocados sob a rubrica de adiantamentos a fornecedores
compreendem créditos junto a fornecedores de ferramentais para fabrica-
ção de peças, baseados em projetos de engenharia, contratados para
entrega futura.
7) Imobilizado: Compõem-se:
Descrição  31/12/2016  31/12/2015
Máquinas e Equipamentos 13.468.989 13.159.349
Embalagens 79.756 79.756
Instalações 787.644 759.644
Móveis e Utensílios 145.402 140.402
Veículos 62.950 50.950
Ferramentas 535.664 535.664
Sistemas de Informática 346.502 338.446
Equipamentos de medição 25.268 25.268
Valor Atualizado 15.452.175 15.089.479
Depreciação Acumulada (10.479.082)   (9.623.484)
Imobilizado Líquido    4.973.093    5.465.995
O imobilizado é mensurado pelo custo histórico, menos depreciação acumu-
lada. O valor Contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os
outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado
do exercício, quando incorridos. Os valores residual e a vida útil dos ativos
são revisados, ao final de cada exercício.
8) Intangível: Compõem-se:
Descrição 31/12/2016 31/12/2015
Software 360.628 242.828
Ágio 20.381.520 20.381.520
Amortização  (1.134.200)  (1.095.105)
Total 19.607.948 19.529.243
9) Outros Débitos: Compõem-se:
Descrição 31/12/2016 31/12/2015
Débitos com partes relacionadas 422.346 422.346
Royalties a Pagar 89.092 52.654
Adiantamento de Clientes 1.007.065 839
Contas a Pagar     261.521         5.238
Total   1.780.024     481.077
Adiantamento de Clientes, são valores antecipados pelos clientes,
referente a desenvolvimento de projetos de componentes para a
montagem de seus veículos a serem desenvolvidos pela empresa,

sendo que os valores adiantados estão previstos em contratados
firmados entre as partes. 10) Capital Social: O Capital Social em
31/12/20016 R$ 56.417.830,00 representado por 56.417.830 ações,
no valor de R$ 1,00. 11) Reserva Legal: Fora constituída reserva
legal no valor de R$ 55.148,00. 12) Lucro do Exercício: A empresa
neste exercício apurou lucro contábil e os administradores estarão des-
tinando no mês de abril de 2017 conforme ata.

Valdir Pereira da Silva - Diretor Versinha Nascimento Pinheiro Dias - CRC Contadora 1SP 166.653/O-2.

Cresce a 
confi ança
dos pequenos 
e médios 
empresários 

Pequenos e médios empre-
sários brasileiros estão mais 
otimistas para o segundo 
trimestre de 2017. É o que 
mostra Índice de Confiança 
do Pequeno e Médio Empre-
sário (IC-PMN), ao registrar 
65,06 pontos, um avanço de 
3,04%, na comparação com 
o primeiro trimestre do ano. 
A pesquisa é elaborada pelo 
Centro de Estudos em Negó-
cios do Insper, com apoio do 
Santander.

“No segundo trimestre o IC-
PMN conseguiu se recuperar 
da queda registrada no trimes-
tre anterior. Aparentemente, 
foi superada a frustração do 
fi nal do ano passado com a 
demora para o surgimento de 
sinais positivos na economia”, 
afirmou o professor Gino 
Olivares, responsável pela 
pesquisa. A expectativa de 
uma melhora no cenário eco-
nômico ajudou a impulsionar 
o resultado do IC-PMN para 
o período, com uma alta de 
6%, quando comparada com 
a projeção para o 1º trimestre 
de 2017. 

Os pequenos e médios em-
presários também sinalizaram 
mais otimismo para os próxi-
mos três meses nas categorias: 
Ramo, com alta de 3,8% e total 
de 68,35 pontos; Faturamento, 
com 70,34 pontos (3,5%); Lu-
cro, com 69,01 pontos (3,1%) e 
Investimento, com 61,19 pontos 
(1,2%). Em Emprego, a percep-
ção dos empresários, manteve-
se praticamente estável com 
56,92 pontos (0,5%).

“A retomada gradual da con-
fi ança do empresário contribui 
para a tomada de decisão nos 
negócios. Cada vez mais, o 
Santander quer estar próxi-
mo dos pequenos e médios 
empresários, disponibilizando 
as soluções fi nanceiras mais 
adequadas para cada clien-
te”, afirma Marcelo Aleixo, 
superintendente executivo 
do segmento Negócios & Em-
presas do Banco Santander 
(Insper).

Balanço Patrimonial: Ativos 31/12/16 31/12/15
Circulantes    15.195    13.098
Caixa e equivalentes de caixa  3.544  5.719
Impostos a recuperar  286  139
Recebíveis imobiliários  11.269  7.240
Adiantamento a fornecedores          96           –
Não Circulantes    71.309    55.264
Recebíveis imobiliários  10.585  7.935
Adiantamento para aquisição de imóveis a serem
 comercializados (ainda não construídos) –  10.000
Investimentos em coligadas  46.237  37.329
Propriedades para investimento    14.487           –
Total dos Ativos       86.504        68.362

Balanço Patrimonial: Passivos e Patrimônio Líquido 31/12/16 31/12/15
Circulantes     2.122        829
Obrigações fiscais e tributárias  8  6
Contas a pagar  –  2
Dividendos a pagar     2.114        821
Patrimônio Líquido    84.382    67.533
Capital social  77.600  64.900
Reservas de lucros     6.782     2.633
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido    86.504  68.362

I.B.J.S.PI.B.J.S.PI.B.J.S.PI.B.J.S.PI.B.J.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E P.E. EMPREENDIMENTOS E P.E. EMPREENDIMENTOS E P.E. EMPREENDIMENTOS E P.E. EMPREENDIMENTOS E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.
CNPJ nº. 17.825.402/0001-28

Demonstrações Financeiras - Levantado em 31 de Dezembro de 2016 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Reservas de lucros Lucros
Capital Reserva Reserva acumu-
  social     legal de lucros    lados     Total

Saldos em 31/12/2014
  (Reapresentados)  53.500  25 358  – 53.883
Aumento de capital-09/março  3.000  –  –  –  3.000
Aumento de capital-09/junho  4.300  –  –  –  4.300
Aumento de capital-09/outubro  4.100  –  –  –  4.100
Lucro líquido do exercício  –  –  –  2.951  2.951
Proposta da Administração:
Constituição da reserva legal  –  148  –  (148)  –
Dividendos mínimos obrigatórios  –  –  –  (701)  (701)
Constituição da reserva de lucros  –  –  2.102  (2.102)  –
Saldos em 31/12/2015 64.900  173  2.460  –  67.533
Aumento de capital-18/março  6.500  –  –  –  6.500
Aumento de capital-24/agosto  4.000  –  –  –  4.000
Aumento de capital-11/outubro  2.200  –  –  –  2.200
Lucro líquido do exercício  –  –  –  5.442  5.442
Proposta da Administração:
Constituição da reserva legal  –  272  –  (272)  –
Dividendos mínimos obrigatórios  –  –  –  (1.293) (1.293)
Constituição da reserva de lucros  –  –  3.877  (3.877)  –
Saldos em 31/12/2016  77.600  445  6.337  –  84.382

Demonstração do Resultado
Receitas (Despesas) Operacionais 31/12/16 31/12/15
Despesas gerais e administrativas  (1.211)  (1.004)
Resultado de equivalência patrimonial  2.007  1.743
Apropriação de resultado - recebíveis imobiliários  4.208  1.516
Lucro Antes do Resultado Financeiro  5.004  2.255
Resultado Financeiro: Receitas financeiras  439  696

 439  696
Lucro Antes do IRPJ e da CSLL  5.443  2.951
Lucro Líquido do Exercício  5.442  2.951
Lucro Líquido Por Ação: Básico e diluído - R$  0,07  0,06
Demonstração do Resultado Abrangente 31/12/16 31/12/15
Lucro do Exercício  5.442  2.951
Resultado Abrangente Total do Exercício  5.442  2.951

Marcelo Rezende Rainho Teixeira  - Diretor
Thiago Bellini Motta Leomil - Diretor

Erika Suzuki Adachi Contadora - CT CRC: 1SP247802/O-4 A Notas Explicativas referentes a estas Demonstrações Financeiras, estão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento  12.700  11.400
Aumento (Redução) em Caixa e Equivalentes de Caixa  (2.175)  3.096
Caixa e Equivalentes de Caixa: No fim do exercício  3.544  5.719
                                              No início do exercício  5.719  2.623
Aumento (Redução) em Caixa e Equivalentes de Caixa  (2.175)  3.096

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/16 31/12/15
Lucro líquido do exercício  5.442  2.951
Ajuste para reconciliar o lucro líquido do exercício com
  o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Receita de recebíveis imobiliários  (4.208)  (1.516)
Resultado de equivalência patrimonial  (2.007)  (1.743)
Variações nos ativos e passivos operacionais:
Dividendos recebidos de coligadas  1.832  1.569
Recebíveis imobiliários  1.819  1.169
Impostos a recuperar  (147)  (95)
Adiantamento a fornecedores  (96) –
Obrigações fiscais e tributárias  2  5
Contas a pagar  (2)  2
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  2.635  2.342
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Adições em investimentos em coligadas  (8.733)  (5.155)
Adições em recebíveis imobiliários  (8.777)  (5.491)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (17.510)  (10.646)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de capital social  12.700  11.400

Balanço Patrimonial 31/12/16          31/12/15
Ativos (Não Auditado)
Circulantes     4.208                  31
Caixa e equivalentes de caixa  4.201  30
Outros créditos –  1
Impostos a recuperar  7  –
Não Circulantes    11.979                    –
Investimentos em coligadas  11.979 –
Total dos Ativos  16.187  31

Diretores: Marcelo Rezende Rainho Teixeira e Thiago Bellini Motta Leomil
Erika Suzuki Adachi - Contadora - CT CRC: 1SP247802/O-4

A Notas Explicativas referentes a estas Demonstrações Financeiras,
estão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia

Demonstração das Mutações Capital Prejuízos
 do Patrimônio Líquido   social acumulados    Total
Constituição da Sociedade - 3 de abril  1  –  1
Saldos em 31/12/2013  1  –  1
Saldos em 31/12/2014  1  –  1
Aumento de capital - 08 de dezembro  50  –  50
Prejuízo do exercício  –  (21)  (21)
Saldos em 31/12/2015  (Não Auditado)  51  (21)  30
Aumento de capital - 29 de fevereiro  40  –  40
Aumento de capital - 29 de julho  108  –  108
Aumento de capital - 27 de setembro  3.500  –  3.500
Aumento de capital - 7 de dezembro  11.000  –  11.000
Prejuízo do exercício  –  (720)  (720)
Saldos em 31/12/2016  14.699  (741) 13.958

Demonstração dos Fluxos de Caixa 31/12/16 31/12/15
(Não Au-

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais   ditado)
Lucro líquido do exercício  (720)  (21)
Ajuste para reconciliar o lucro líquido do exercício
  com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial  294  –
Variações nos ativos e passivos operacionais:Outros créditos 1  (1)
Impostos a recuperar  (7)  –
Obrigações fiscais e tributárias  10  –
Contas a pagar  18  1
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  (404)  (21)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Adições em investimentos em coligadas  (12.273)  –
Partes relacionadas  2.200  –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (10.073)  –
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de capital social  14.648  51
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento  14.648  51
Aumento (Redução) em Caixa e Equivalentes de Caixa  4.171  30
Caixa e Equivalentes de Caixa: No fim do exercício  4.201  30
                                              No início do exercício  30  –
Aumento (Redução) em Caixa e Equivalentes de Caixa  4.171  30

VR I PVR I PVR I PVR I PVR I PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.
CNPJ nº. 17.901.699/0001-63

Demonstrações Financeiras - Exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 -(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)
Balanço Patrimonial  31/12/16          31/12/15
Passivos e Patrimônio Líquido (Não Auditado)
Circulantes      2.229                    1
Obrigações fiscais e tributárias  10 –
Contas a pagar  19  1
Partes relacionadas  2.200  –
Patrimônio Líquido     13.958                  30
Capital social  14.699  51
Prejuízos acumulados  (741)  (21)
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido  16.187  31Demonstração do Resultado 31/12/16          31/12/15

Receitas (Despesas) Operacionais (Não Auditado)
Despesas gerais e administrativas  (507)  (21)
Resultado de equivalência patrimonial       (294)                    –
Lucro/Prejuízo Antes do Resultado Financeiro       (801)                 (21)
Resultado Financeiro: Receitas financeiras  82  –
Despesas financeiras          (1)                    –

        81                    –
Prejuízo do Exercício  (720)  (21)
Demonstração de Resultado Abrangente 31/12/16          31/12/15

(Não Auditado)
Prejuízo do Exercício  (720)  (21)
Resultado Abrangente Total do Exercício  (720)  (21)

Balanço Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2016 (Em milhares de reais - R$)
Ativos 31/12/16
Circulantes           –
Não Circulantes   13.471
Investimentos em coligadas  13.471
Total dos Ativos  13.471

Passivos e Patrimônio Líquido 31/12/16
Circulantes –
Patrimônio Líquido   13.471
Capital social  14.000
Lucro/Prejuízo  (529)
Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido  13.471

Diretores: Thiago Bellini Motta Leomil e  Flávio Noschese
Erika Suzuki Adachi - Contadora - CT CRC: 1SP247802/O-4

Demonstração do Resultado para o Exercício
Receitas (Despesas) Operacionais 31/12/16
Resultado de equivalência patrimonial  (529)
Lucro/Prejuízo Antes do Resultado Financeiro  (529)
Resultado Financeiro –
Prejuízo do Exercício  (529)
Demonstração do Resultado Abrangente 31/12/16
Lucro/Prejuízo do Exercício  (529)
Resultado Abrangente Total do Exercício  (529)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Lucros (prejuízos)
  social           acumulados      Total

Capital - 01 de Dezembro  30.000 –  30.000
Capital a Integralizar - 01/12  (30.000)  –  (30.000)
Capital a Integralizar - 31/12  4.800  –  4.800
Capital a Integralizar - 31/12  4.800 –  4.800
Capital a Integralizar - 31/12  4.400 –  4.400
Prejuízo do exercício –  (529) –
Saldos em 31/12/2016  14.000  (529)  13.471

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/16
Lucro líquido do exercício  (529)
Ajuste para reconciliar o lucro líquido do exercício
 com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial  529
Variações nos ativos e passivos operacionais:
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais             –
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Adições em investimentos em coligadas  (13.471)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (13.471)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de capital social  13.471
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento  13.471

VR III PVR III PVR III PVR III PVR III PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.
CNPJ nº. 25.186.838/0001-42

Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

A Notas Explicativas referentes a estas Demonstrações Financeiras,
estão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      2.998
DISPONIBILIDADES      1.574
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ         962

Poupança    962
OUTROS CRÉDITOS         434

Direito s/ venda câmbio   0
Rendas a Receber   96
Diversos   343
PDD   - 5

OUTROS VALORES E BENS           28
Despesas Antecipadas   28

PERMANENTE           28
IMOBILIZADO DE USO   28

TOTAL  ATIVO     3.026

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO      1.179
Relações Interdependencias         294
Ordens de pagamento M.E    294
OUTRAS OBRIGAÇÕES         885

Obrig. Compra de Câmbio   49
Fiscais e Previdenciárias   624
Diversas    212

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      1.818
Capital Social     418
Reservas de Lucros   1.400

CONTAS DE RESULTADO           29
Receitas Operacionais    397
(Despesas Operacionais)   - 368

TOTAL  PASSIVO   3.026

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 31 de Janeiro de 2017

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador
CRC: 1SP088327/O-0
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Ivanir Ferreira/Jornal da USP

A motivação para o estudo veio das memórias da so-
cióloga e autora da pesquisa, Lucinei Paes de Lima, 
que passou boa parte da infância e da adolescência 

na propriedade da família no interior paulista, onde fre-
quentemente ia à roça junto com as irmãs e seus pais para 
trabalhar a terra. Na época, plantavam feijão, arroz, milho, 
cebola, vagem, ervilha e tomate, além de manterem uma 
pequena horta, um pomar com frutas e pequenos animais: 
porcos, galinhas e uma vaca para obter leite e fazer queijo 
para o consumo da família.

A pesquisa, que teve início em 2014 e foi até 2016, en-
volveu o depoimento de 50 famílias. A socióloga desejava 
saber como os camponeses das pequenas propriedades 
rurais permaneciam ativos mesmo com domínio da cadeia 
produtiva empresarial e de agricultores capitalistas. A prin-
cipal conclusão a que Lucinei chegou foi que eles eram um 
grupo social bastante pujante e tinham uma signifi cativa 
participação no desenvolvimento do País. Segundo dados do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 2009, do total 
de cerca de 5 milhões de estabelecimentos existentes no 
País, 4,3 milhões eram de agricultura familiar (84%) e 807 
mil (16%), patronal. Os pequenos ocupavam 12,3 milhões 
de pessoas (74%) e os grandes, 4,2 milhões (26%).

Pesquisadora estudou a rotina de famílias camponesas que vivem no município de Ribeirão Branco,
um dos principais produtores de tomate do País.
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Modo de vida 
camponês 
ainda 
resiste entre 
pequenos 
agricultores

Embora o agronegócio seja a nova face da agricultura, os camponeses resistem aos avanços tecnológicos no 
campo e se encontram plenamente ativos em algumas regiões brasileiras. Para compreender o modo de vida 

dessas pessoas e analisar aspectos que entremeiam a produção de alimentos que fogem às relações capitalistas, 
uma pesquisa da USP deu voz às famílias de agricultores que vivem em sítios no município de Ribeirão Branco, 

São Paulo, umas das principais regiões produtoras de tomate do País.

Como grupo social, o campesinato possui um estilo de 
vida próprio. São autônomos, cooperadores entre seus 
membros e possuem uma relação completamente diferente 
com a agricultura, que vai além dos valores econômicos. Em 
algumas unidades familiares, os alimentos são produzidos 
principalmente para garantir a sobrevivência do próprio 
agricultor, de sua família e da comunidade em que está 
inserido.

Policultura sobrevive
melhor à crise

Em períodos de crise, 
quem tem a prática de cul-
tivar produtos agrícolas di-
versos sofre menos impacto 
do que os agricultores que 
investem somente na mo-
nocultura. A safra de tomate 
de 2016, por exemplo, fi cou 
abandonada no pé devido 
aos baixos preços. Quando 
os camponeses são com-
parados aos trabalhadores 
das cidades, dos setores da 
indústria e do comércio, eles 
também reagem melhor às 
crises econômicas. Embora 
não tenham dinheiro circu-
lando facilmente em suas 
propriedades, há sempre 
mesa farta com verduras, 
legumes, cereais e leite.

A pesquisa mostrou também que o tempo cronológico não 
comanda a vida desses trabalhadores rurais. São orientados 
pelas fases do plantio e da colheita. Algumas famílias vão 
pouco à cidade, trocam mercadorias uma pela outra, reve-
zam dias de trabalho no campo em sítios vizinhos e passam 
meses sem o consumo proporcionado pelo dinheiro.

Do ponto de vista político, o estudo apontou que os campone-
ses não são representados por grupos partidários importantes. 
No máximo, estão fi liados a alguns sindicatos ou associações e 
participam de movimentos populares. Segundo a pesquisado-
ra, a complexidade de suas características como grupo social 
impediu que eles fossem conceituados como classe (eles não 

Localização de Ribeirão Branco, município de São Paulo.
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Relação do grupo com a agricultura vai muito além dos valores econômicos.
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são proletários, nem são capitalistas). Em consequência dessa 
ausência de defi nição social, infelizmente, eles são “lembrados 
apenas para engrossar as fi leiras das manifestações populares. 
Não ocupam cargos de destaques na política partidária, nem 
nas organizações nacionais de trabalhadores que envolvem 
o campo e a cidade”, afi rma Lucinei.

Como conclusão da pesquisa, a socióloga afi rma que, in-
dependentemente de crises econômicas, disputas políticas 
e transformações tecnológicas, “esses sujeitos representam 
uma força social importante no cenário político e econô-
mico brasileiro. Não deixarão de existir e se adaptarão a 
qualquer transformação”. De forma peculiar, são avessos 
à proletarização e continuarão defendendo seu modo de 
viver, com autonomia para decidir o seu ritmo de trabalho 
e o que vão plantar. Neste cenário polissêmico, isto é, de 
múltiplos sentidos, a pesquisadora explica que a agricultura 
camponesa “precisa ser compreendida fora da economia 
de mercado porque não está inserida nas regras gerais no 
modo de produção capitalista”, conclui.

Lucinei Paes de Lima: agricultura camponesa precisa 
ser compreendida fora da economia de mercado.
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As novas tecnologias 
poderiam ter evitado 

problemas na qualidade 
dos alimentos?

Os incidentes recentes 

com a qualidade 

dos alimentos, 

principalmente os 

perecíveis, trouxeram à 

tona as debilidades no 

controle da cadeia de 

abastecimento e os riscos 

para a saúde pública

Além de afetar totalmente 
o consumo interno no 
nosso país, essa triste 

descoberta também trouxe 
problemas graves para a nossa 
economia, já que o Brasil é um 
dos maiores exportadores de 
carne do mundo. Só no ano pas-
sado foram exportadas mais 
de 15 milhões de toneladas do 
produto, quantia responsável 
por 16% da receita externa do 
nosso agronegócio. Apenas em 
2016, o mercado de exportação 
de carnes gerou 14 bilhões de 
dólares para nosso país.

A melhor maneira para 
manter esse controle em dia 
é apostar na rastreabilidade. 
Com o desenvolvimento das 
tecnologias, já temos produtos 
que são totalmente rastreáveis, 
desde a sua fabricação até 
o momento fi nal da venda. 
Algumas companhias já estão 
trabalhando com esse con-
ceito. É possível colocar um 
código de barras nas embala-
gens, nas caixas, nos pallets e 
acompanhar todas as etapas 
realizadas por cada um de seus 
produtos, até o momento da 
venda fi nal. Para acompanhar 
cada item, sistemas de gestão 
e dispositivos móveis dão conta 
do recado.

Em 2008, o departamento 
de defensivos agrícolas de 
uma grande empresa da área 
química iniciou com a ajuda da 
nossa empresa a utilização de 
uma solução como essa para 
conseguir reduzir o número 
de produtos piratas no mer-
cado da agricultura e também 
controlar o prazo de validade 
e lotes no campo. Para isso, a 
solução foi possibilitar o ras-
treamento dos produtos desde 
a sua produção até ele chegar 
ao consumidor fi nal. Essa é 
uma forma de ter um controle 
real do mercado, impedindo 
que produtos piratas sejam 
comercializados e garantindo 
a segurança de todos, das 

pessoas que manejam o pes-
ticida no campo até aquelas 
que consomem os vegetais na 
sua mesa.

Para conseguir chegar a esse 
resultado, o projeto contem-
plou a automação de diferentes 
processos de logística voltados 
para o consumidor, a utilização 
de dispositivos mobile para 
rastrear o produto em qualquer 
ponto da sua cadeia de vendas 
(incluindo até mesmo a devo-
lução dos itens não utilizados 
no solo) e o desenvolvimento 
de um software capaz de ler 
códigos de barras lineares e 
bidimensionais. Como resulta-
do, a empresa conseguiu evitar 
que diversos lotes falsifi cados 
chegassem ao mercado, o que 
dá credibilidade ao trabalho da 
empresa enquanto aumenta o 
seu lucro.

O projeto ainda recebeu 
dois grandes prêmios inter-
nacionais, um relacionado à 
rede de fornecimento global 
de mercadorias e outro de 
excelência na América Latina. 
Esses bons resultados nos 
garantiram uma parceria que 
já dura oito anos.

Os produtos são totalmente 
diferentes, mas a lógica aqui é 
a mesma. Aplicando o rastrea-
mento de produtos e também 
utilizando o conceito de PEPS 
(Primeiro que entra, primeiro 
que sai) ou PVPS (Primeiro 
que vence, primeiro que sai), 
menos carnes estragariam an-
tes da hora e não teríamos lotes 
vencidos chegando até a mesa 
do consumidor. Você pode ale-
gar que, no caso dos defensivos 
agrícolas, isso fi ca mais fácil 
por não ser um produto pere-
cível como alimento, mas posso 
falar de outra empresa do ramo 
alimentício que já utiliza esse 
procedimento para rastrear o 
leite de caixinha e funciona da 
mesma forma.

Ter a informação detalha-
da sobre cada passo do seu 
produto garante segurança e 
a qualidade das mercadorias 
produzidas e comercializadas. 
É preciso investir já na mo-
dernização deste e de outros 
setores tão essenciais para o 
crescimento do nosso país.

(*) É diretor de Marketing da MC1 - 
multinacional brasileira com foco em 
processos e inteligência de negócios 

utilizando a mobilidade como 
plataforma tecnológica.

Raphael Oliveira (*)

News@TI
Equipamento faz gerenciamento e controle de 
irrigação de acordo com mudanças climáticas 

@A Regatec, empresa com 27 anos no mercado de irrigação e pio-
neira em sistemas de automação, trouxe para o Brasil um produto 

para melhorar ainda mais esse processo. Trata-se de um equipamento 
que faz o gerenciamento dos controladores dos sistemas de irrigação 
de qualquer lugar e a qualquer momento, de acordo com mudanças 
climáticas do local através do Código de Endereçamento Postal (CEP). 
O Modulo LNK WiFi (Produto americano, da Rain Bird, marca que a 
Regatec representa no Brasil, dede 1990) possibilita, através de uma 
rede conectada à internet, que uma irrigação possa ser programada 
e gerenciada de acordo com a necessidade, por ajuste automático, 
onde é defi nido pelo usuário o tempo de irrigação (de hora em hora, 
ou uma vez por dia etc), ou de acordo com clima da região. 

A partir de 4 funcionários, empresas devem 
acessar o Conectividade Social com Certifi cado

@De acordo com a Circular nº 760, da Caixa Econômica Federal, 
todas as empresas que possuem ao menos quatro profi ssionais 

estão obrigadas a utilizar um Certifi cado Digital ICP-Brasil válido para 
acessar o Conectividade Social (www.conectividade.caixa.gov.br). Por 
esse canal eletrônico, as empresas realizam diversos serviços, como 
envio de arquivos Sefi p (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS 
e Informações à Previdência Social), além de gerar as GRRF (Guias de 
recolhimento do FGTS), dentre outras ações. De acordo com Leonardo 
Gonçalves, diretor de Varejo e Canais da Certisign, o uso do Certifi ca-
do Digital não deve ser visto como uma obrigação, mas sim como um 
benefício. “O uso do Certifi cado garante a autenticidade da operação, 
coibindo fraudes. Outra vantagem é que ele pode ser usado para outras 
aplicações, como a assinatura de documentos", afi rma.

Simulador de Glaucoma é o mais novo
aliado dos oftalmologistas

@Por afetar a visão de forma progressiva e lenta, muitas pessoas só 
identifi cam o glaucoma depois que ele está em fase avançada. Para 

conscientizar a população sobre a importância dos riscos da doença, 
a empresa especialista em soluções de marketing promocional, MW2 
Group, desenvolveu os óculos de realidade virtual para o Grupo Novartis. 
O glaucoma é uma doença silenciosa, cujo principal fator de risco é o 
aumento na pressão intraocular, que causa danos irreparáveis no nervo 
óptico lentamente. Essa condição afeta principalmente indivíduos com 
idade acima dos 40 anos. Diabéticos e hipertensos têm mais chances 
de desenvolver o glaucoma. A miopia e o histórico de glaucoma na 
família são fatores que podem estar associados ao desenvolvimento da 
enfermidade. Uma causa externa relativamente frequente é o uso sem 
prescrição médica e sem acompanhamento de colírios corticoides.

Hari Candadai (*)

Se a sua empresa é como a maioria das organizações, você 
tem um problema com o banco de dados da Oracle. Você 
pode estar utilizando mais bancos de dados e muitas 

versões sem saber. E existe uma grande chance de você estar 
executando estes bancos de dados, sob a falsa crença que possui 
todo o suporte possível. De qualquer modo, muitas organizações 
enfrentam grandes riscos negligenciando seus Bancos de Dados. 
Vamos ver isso mais de perto. 

Em uma recente pesquisa empresarial sobre o banco de dados 
Oracle, foi descoberto que a maioria das companhias tem múltiplas 
instâncias – mais de 75% dos que responderam ao levantamento 
têm mais do que 10 tipos de bancos de dados, enquanto 33% 
têm mais de 100 e 8% têm mais de 1.000[1]. Os ambientes são 
complexos e um grande número de instâncias pode difi cultar 
o monitoramento e a manutenção do landscape de banco de 
dados. Na verdade, quase a metade de todos os entrevistados 
na pesquisa não sabe sequer o que havia em seus ambientes ou 
disseram que sabiam, mas estavam errados.

O Crescimento de Bancos de Dados sem Suporte 

Expressivos 74% dos entrevistados possuem algumas instâncias 
de banco de dados que não contam mais com o suporte completo 
oferecido pela Oracle porque eles estão com a versão Oracle 
Database Release 11.1 ou anterior. No entanto, curiosamente, 
48% dos participantes não sabiam ou estavam confusos sobre 
qual suporte de seu banco de dados ainda era vigente[2]. Isso 
signifi ca que muitas empresas estão possivelmente pagando 
taxas de manutenção completa de seu banco de dados que, na 
verdade, possui a opção “Sustaining Support”, o que signifi ca ter 
um suporte virtual ou simplesmente nenhum. De acordo com a 
Política de Suporte Vitalício da Oracle, essas companhias não 
estão com novas atualizações, correções, alertas de segurança, 
reparações de dados ou atualizações de patches fundamentais. 
A fornecedora cobra 22% de taxa de licença todos os anos pelo 
suporte – mesmo se o serviço diminuir com o tempo. 

Confusão Cria Risco de Conformidade

Os clientes de bancos de dados podem facilmente infringir as 
regras da licença ao conduzirem seus negócios – e um número 
crescente de auditorias de fornecedores irá encontrá-los.  Esse 
é o caso do fornecedor global de logística BDP International, que 
equivocadamente teve alguns problemas de conformidade. 

O problema é que, para muitas empresas – como a BDP –, as 
regras de licenciamento atrapalham a forma como elas preferem 
utilizar seus bancos de dados: as companhias querem fl exibilidade 
sem custos fora do controle e sem difi culdades de gerenciamento 
de licença. Mas, em vez disso, essas regras estão cada vez mais 
complexas e com uma abordagem confusa – aparentemente 
sempre em favor do fornecedor. 

De acordo com a Palisade Compliance, provedor líder em 
serviços de aconselhamento em licenciamento de software e 
Cloud da Oracle, os clientes podem esperar serem auditados a 
cada três anos e esse ritmo somente aumentará uma vez que a 
Oracle aumenta a sua prática de auditoria para Cloud e licen-
ciamento java.

O resultado é que o fabricante pode cobrar taxas verdadeira-
mente pesadas em seus contratos de linguajar frequentemente 
confuso e forçar atualizações que fazem com que os clientes 
continuem pagando por elas em anos futuros. Algumas empresas 
gastam milhões em atualizações muitas vezes desnecessárias e 
disruptivas. Enquanto os updates forem voltados para questões 
de suporte, eles não serão uma resposta econômica. E porque 
os bancos de dados da Oracle são sólidos e fazem o trabalho a 
que se propõem, as companhias não encontram o seu ROI em 
atualizações dispendiosas para versões que oferecem pouco 
valor ao negócio.

Como soa um reajuste de US$ 3,3 milhões na taxa de manu-
tenção? Isso aconteceu com a BDP International.

Existem, porém, estratégias comprovadas que podem ajudar 
a reduzir o TCO ao mesmo tempo em que melhoram o ambiente 
geral do banco de dados. 

3 Modos de Reduzir o TCO do Banco de Dados e 

Retomar o Controle

1. Use bancos de dados alternativos. Existem cerca de 300 
bancos de dados disponíveis atualmente, vários dos quais são de 

O Lado Obscuro do Suporte 
de Banco de Dados

Três Estratégias para Reduzir o Custo de Propriedade do seu Banco de Dados

código aberto e oferecem excelente funcionalidade, confi abilidade 
e TCO. Esses bancos de dados são completamente capazes de 
executar a maior parte das cargas de trabalho. Pense em Postgres 
SQL, Mongo DB e Cassandra. Na verdade, no relatório “The State 
of Open-Source RDBMSs”, o Gartner aconselha especifi camente 
as empresas a considerarem opções alternativas de bancos de 
dados para novos projetos.

Por que usar bancos de dados de código aberto é particularmente 
bom para novos projetos? Primeiro, os bancos de dados relacio-
nais não são tão diferenciados quanto os fornecedores querem 
que todos acreditem. Existem muitas opções que são seguras, 
escaláveis e com bom suporte na indústria. Segundo, porque os 
bancos de dados de código aberto são, por defi nição, imunes às 
misteriosas regras de licenciamento, ou seja, as empresas podem 
colocá-los para trabalhar com uma licença e taxas de suporte mais 
baixas – ou retirá-las – com menos consequências fi nanceiras. 
Isso acelera a tomada de decisão, promove o desenvolvimento 
da aplicação e favorece um ambiente mais ágil. É importante 
notar, no entanto, que substituir os bancos de dados de ERP 
críticos é frequentemente mais arriscado e mais demorado: use 
soluções alternativas para o desenvolvimento de novas aplicações 
e mantenha seus sistemas de registro intactos.

2. Mude para serviços de suporte independentes. A transição 
para um fornecedor de serviços de suporte independente é uma 
estratégia comprovada que reduz os altos encargos de suporte. 
É uma estratégia que analistas de empresas como Forrester e 
Gartner estão recomendando, principalmente quando os clientes 
já possuem ambientes relativamente estáveis. 

Por que o suporte independente é uma boa tática? Primeiro, 
por conta do custo que é poupado. Os consumidores podem 
economizar imediatamente 50% em taxas de suporte, valor que 
pode ser redirecionado para investimentos em TI. A BDP Inter-
national, por exemplo, mudou para um suporte independente e 
realocou o custo economizado para construir novas aplicações 
voltadas ao cliente. Existem outras economias também, como 
evitar atualizações dispendiosas e forçadas. Além disso, alguns 
fornecedores independentes oferecem serviços de valor agregado, 
como ajuste de desempenho, interoperabilidade e suporte de 
segurança com nenhum custo extra. Sua equipe de TI também se 
benefi cia, uma vez que essas empresas assumem o controle dos 
elementos repetitivos do suporte de banco de dados, deixando 
seus especialistas focados em novas iniciativas.

3. Tenha uma abordagem híbrida. Com base no que vemos na 
indústria, o modo mais fl exível e lucrativo de otimizar sua estra-
tégia de banco de dados é utilizar a ferramenta apropriada para o 
trabalho certo. Mantenha o seu legado, ganhe uma economia de 
custos e um suporte completo com provedores independentes. 
Em seguida, use bancos de dados alternativos ou mesmo aqueles 
hospedados na nuvem para novos projetos. 

Tal abordagem híbrida funcionou para a BDP International. A 
empresa mudou sua estratégia de banco de dados e assim todo 
o seu novo desenvolvimento pôde ser feito em DBMSs de código 
aberto, economizando o dinheiro da companhia e tornando o 
processo mais ágil. Ao mesmo tempo, a BDP mudou seus bancos 
de dados da Oracle para um modelo de suporte independente. 

“Nós direcionamos o dinheiro que tínhamos orçado para o 
suporte da Oracle para ajudar a desenvolver novas aplicações 
para manter nossos clientes cativos felizes e atrair de forma mais 
agressiva novos potenciais clientes”, explica Jason Bullock, Vice-
Presidente de Desenvolvimento Global de Aplicações da BDP. 
“Foi uma boa forma de demonstrar à organização que estamos 
pensando fora da caixa nesse quesito e que não estamos apenas 
seguindo o status quo. ”

De um modo geral, quando você pensa sobre seu próprio am-
biente de banco de dados, quantas instâncias existem em sua 
empresa? Quantas recebem suporte completo? Você pode se 
surpreender com o que vai descobrir. A boa notícia é que você 
tem opções comprovadas de suporte para os seus bancos de 
dados – e alternativas reais para implementar outros novos. 

[1] Rimini Street Survey Report: “The Hidden Truths of Oracle Database 
Support”, 2017.

2 Rimini Street Survey Report: “The Hidden Truths of Oracle Database 
Support”, 2017.

(*) É vice-Presidente de Marketing de Produto da Rimini Street

Serviços SEO impulsionam venda de roupas infantis
A Lojinha da Mamãe, e-commerce de 

roupas e acessórios infantis, dobrou seu 
faturamento orgânico com estratégias 
implementadas a partir de serviços que 
aprimoraram a parte interna do site (https://
www.lojinhadamamae.com.br/), prestados 
pela paulista 33 AMD, especializada em 
soluções IT digital e marketing. O trabalho 
com o Search Engine Optimization – SEO, 
iniciado em agosto de 2016, potencializou 
cerca de 10x mais a assertividade na qua-
lidade e organização de links internos com 
qualidade. 

A sócia administradora da Lojinha da 
Mamãe, Gisele Pires, viu o valor de seu 
ticket médio dobrar, comparando o período 
de janeiro a julho, antes da implantação, ao 
de agosto a dezembro de 2016.  “Sentimos 
no dia a dia que o nosso site estava fi cando 

com uma cara muito mais profi ssional. 
Tivemos, sim, crescimento em vendas e 
os acessos orgânicos também subiram,” 
avalia Gisele. 

Quando a 33AMD iniciou o serviço, o site 
Lojinha da Mamãe não havia feito nada mais 
estrutural e, nem mesmo, algumas coisas 
básicas relacionadas ao “Google” e outros 
buscadores, desde que foi inaugurado em 
2014. “Contratamos a 33AMD, pois sabíamos 
da importância do SEO para a nossa loja e 
pretendíamos preencher várias lacunas que 
estavam em aberto relacionadas à estrutura 
do site e a aprender sobre SEO,” explica a 
sócia do ecommerce. A ideia da empresa 
é continuar a consolidação da marca para 
conquistar cada vez mais clientes, além de 
implantar novos projetos como a criação de 
uma marca própria.

Logo de início foi necessário revisar e 
cadastrar corretamente quase 2.000 pro-
dutos existentes e inserir novos. “Tivemos 
que reaprender a cadastrar os produtos e 
entender a importância de detalhes que 
faziam grande diferença, durante o processo 
de cadastramento, o que foi possível com 
a ferramenta de acompanhamento online 
disponibilizada pela 33AMD”, menciona a 
sócia da loja virtual.

Além disso, a Lojinha da Mamãe investiu 
na compra e reposição de marcas que tinham 
bons resultados orgânicos, como Stephen 
Joseph e Best Club, o que ajudou a impul-
sionar as vendas no segundo semestre do 
ano passado. A empresa também contou 
com treinamento e atendimentos quinzenais 
para tirar dúvidas e verifi car o andamento 
do projeto como um todo.
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Esta terça é o décimo sexto dia da lunação. A Lua entra na fase Cheia e faz um aspecto negativo com Urano e tam-
bém com Plutão que continua a infl uenciar as situações de tensão. Depois do meio da tarde seremos desafi ados a 
manter o equilíbrio e a harmonia. A partir das 15h20 à Lua fi ca fora de curso e pode desestabilizar as emoções. A 
Lua em harmonia com Saturno nos deixa mais moderados e após realizar este aspecto, a Lua vai fi car fora de curso 
até ingressar em Escorpião no início da noite, as 19h43 o que irá favorecer a recuperação das nossas energias após 
um dia de muita agitação.
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A Lua entra na fase Cheia e faz 
um aspecto negativo com Urano e 
também com Plutão que continua a 
infl uenciar as situações de tensão. À 
noite a Lua ingressa em Escorpião 
e o assunto relacionamento íntimo 
fi ca mais importante dando algum 
desassossego. 92/892 – Cinza.

Mercúrio retrogrado nesta terça fi xa 
as opiniões demais, até com alguma 
teimosia. Estão em alta todas as 
atividades que necessitem de ima-
ginação, capacidade de perceber o 
ambiente e as tendências gerais do 
que está acontecendo com a vontade 
das pessoas. 32/732 – Azul.

Tenha certo cuidado ao tomar 
decisão importante nesta fase con-
siderada a mais delicada do ano. As 
atitudes impulsivas e mal pensadas 
darão algum tipo de prejuízo. Isso 
pode ser exagerado e se somar à 
imaginação distorcida para criar 
atritos nos relacionamentos. 20/420 
– Amarelo. 

Tudo que foi programado e iniciado 
neste próximo mês, em longo prazo 
irá trazer bom resultado. Saia da ro-
tina divirta-se com amigos e idealize 
uma estratégia para conseguir o que 
quiser. Use a sua sensualidade e o 
poder de atração dado pela Lua em 
Escorpião logo mais à noite. 87/687 
– Branco.

O dia favorece as reuniões, festas 
e a tomada de decisões até de im-
proviso. Ao mesmo tempo aumenta 
a valorização da autoridade e do 
mando, tornando maior o senso de 
valor das coisas. Use bem o dinheiro 
que ganha e organize as atividades 
para aumentar os lucros. 85/885 – 
Amarelo.

O momento é o melhor para tomar 
decisões e seguir um novo caminho. 
Pode resolver situação profi ssional 
neste fi nal de mês. Dedique-se mais 
à carreira ou use o seu talento e o 
senso de estratégia para adminis-
trar melhorar seu dinheiro. A fase 
pede expansão e aventura. 39/339 
– Verde.

O começo do dia será de maior 
otimismo e expansividade. Depois 
do meio da tarde será desafi ado a 
manter o equilíbrio e a harmonia. A 
partir das 15h20 à Lua fi ca fora de 
curso e pode desestabilizar as emo-
ções. Uma relação pode ser vista de 
outra forma. 34/534 – Verde.

O que estiver errado deve ser arru-
mado, sem sofrimento, mas apenas 
estar ciente do que está aconte-
cendo, mas sem se confundir com 
o que é do outro, não entrando no 
pensamento do outro. A estratégia 
que usar nos negócios de dinheiro 
ajudará a melhorar seus ganhos em 
breve. 87/387 – Azul.

As demonstrações de carinho e 
afeto podem ser decisivas para a 
felicidade na vida a dois, melhorando 
a relação sexual. Diga abertamente 
de seus sentimentos às pessoas que 
ama. Todos estão mais sensíveis, 
precisando até mesmo de algum 
isolamento para produzir mais e 
melhor. 45/445 – Amarelo.

Cuidado, a maior impulsividade ao 
falar pode nos próximos dias levar a 
falta de tato com as palavras, criando 
situações que difi cultam o diálogo. 
Encare a vida de forma mais otimista, 
tenha fé diante de acontecimentos 
negativos que estejam ocorrendo. 
83/783 – Azul.

Com a Lua em Escorpião no fi nal do 
dia será um impulso de maior oti-
mismo e expansividade. A confi ança 
será maior até a tarde quando a Lua 
fi ca fora de curso. Terá momentos 
de felicidade intensa no relaciona-
mento sexual e na vida familiar nesta 
terça-feira.14/614 – verde.

A imaginação leva a conclusões pre-
cipitadas sobre intenções e vontade 
das pessoas. Precisa economizar 
o dinheiro que estiver ganhando 
e aplicá-lo em algo pensando no 
futuro. Gastar tudo o que ganha ou 
aumentar a dívida pode ser perigoso 
neste fi nal de abril, guarde dinheiro. 
28/528 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 11 de Abril de 2017. Dia de Santa Gema Galgani, São Isaac, 
São Felipe Bispo, Santo Estanislau, e Dia do Anjo Melahel, cuja vir-
tude é a comunicação. Aniversário de Fundação da Organização 

Internacional do Trabalho. Hoje aniversaria o artista plástico José 
Roberto Aguilar que faz 76 anos, a atriz Jennifer Espósito que nasceu 
em 1973, a modelo Alessandra Ambrósio que faz 36 anos e o músico, 
cantor e produtor Júnior Lima que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste último dia e grau do segundo decanato tem capa-
cidade de liderança, natureza aventureira e ainda com muita determinação 
e ambição. É uma pessoa otimista e sabe perceber as oportunidades que 
a vida lhe oferece. Pode obter sucesso e êxitos importantes, mas deve 
conter certa instabilidade que aparece nos momentos mais difíceis e pode 
por tudo a perder.  No lado negativo pode ser autossufi ciente e querer 
resolver todos os problemas ao mesmo tempo.

Dicionário dos sonhos
BERÇO – Se estiver vazio: desgostos passageiros. 
Com um bebê: discussões em família. Com dois 
ou muitos bebês: espere gravidez em família. Se o 
quarto estiver escuro é sinal de problemas futuros. 
Números de sorte: 06, 21, 24, 30, 32 e 51.

Simpatias que funcionam
Para depois de uma briga do casal: Pegue 
um copo, coloque três colheres de mel dentro e 
deixe por uma noite debaixo da cama do casal. No 
dia seguinte, complete-o com aguardente de boa 
qualidade e deixe por mais uma noite debaixo da 
cama. Na manhã seguinte, coloque na geladeira 
e deixe até anoitecer. Prepare um jantar do jeito 
que ele gosta e, como aperitivo, ofereça um cálice 
dessa bebida, depois espere pelos resultados.
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Quaternaglia comemora 25 anos com show

no Auditório Ibirapuera.

O Quaternaglia comemora 25 anos e apresenta obras 
de Bernstein, Egberto Gismonti, Paulo Bellinati, Ronal-
do Miranda, Sergio Molina, Marco Pereira e Christian 
Dozza. O Quaternaglia é formado pelos violonistas 
Chrystian Dozza, Fabio Ramazzina, Thiago Abdalla e 
Sidney Molina. O grupo utiliza três violões de seis cordas 
e um violão de sete cordas especialmente construídos 
pelo luthier brasileiro Sérgio Abreu.

 Serviço: Auditório Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, Portão 2, parque 
Ibirapuera, Ibirapuera, tel. 3629-1075. Sexta (28) às 21h. Ingressos: R$ 20 
e R$ 10 (meia).

Criar novas narrativas e transportar o clás-
sico texto A Missão – Lembranças de uma 
Revolução, do escritor alemão Heiner Müller 
(1929-1995) para os dias atuais, discutindo 
questões ligadas à discriminação racial.  Em 
síntese, esta é a proposta de “A Missão em 

Fragmentos: 12 cenas de descolonização em 
legítima defesa”, espetáculo inaugural do 
Coletivo Legítima Defesa. 

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1000, tel.  
3397-4002. Terças e quartas às 20h. Ingressos: de R$ 1 a R$ 20. 
Até 17/05.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Banda Krisiun.

A  segunda edição 
do Tropical Rock 
Fest confi rmado para 
o 2 de junho terá a 
performance especial 
das bandas Krisiun e 
Ratos de Porão, dois 
grandes representantes 
da música pesada 
nacional no exterior

Cada dia mais devasta-
dores e protagonizando 
impressionantes per-

formances, Alex Camargo, 
Moyses Kolesne e Max Ko-
lesne seguem atraindo uma 
legião de fãs por onde passam 
com a turnê promocional do 
aclamado novo álbum “For-
ged In Fury”. Especialmente 
neste evento, o Krisiun vai 
apresentar o show “Black Apo-
calyptic Armaggedon” tocando 
apenas os clássicos dos seus 
três primeiros álbuns, “Black 
Force Domain”, “Apocalyptic 
Revelation” e “Conquerors of 
Armageddon”. A outra grande 

Lançamento
Fióti sobe ao palco e canta 

seu primeiro trabalho autoral, 
intitulado “Gente Bonita”. 
Nesse álbum mistura samba, 
reggae, mpb e apresenta uma 
sonoridade própria e tropical. 
No repertório, além das faixas 
do EP “Gente Bonita”, como 
“Pitada de Amor”, “Vacilão” e 
“Só Uma Mulher”, Fióti também 
traz algumas surpresas e relei-
turas. O músico se apresenta 
acompanhado por Monica Age-
na (guitarra), Sivuca (bateria), 
Rodrigo “Digão” (baixo) e Edy 
Trombone (trombone). A dire-
ção artística do show é de Fióti 
com Julio Fejuca, os arranjos 
de metais de Edy Trombone 
e o fi gurino de Fióti é de João 
Pimenta.

Serviço: Sesc Carmo, R. do Carmo, 147, 
Sé, tel. 3111-7000. Segunda (24) às 19h. 
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). 

Tropical Rock Fest
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atração é o Ratos de Porão, um 
dos nomes mais importantes 
da história do underground 
mundial. João Gordo, Jão, Ju-
ninho e Boka se estabeleceram 
como um verdadeiro fenômeno 
global e, com o lançamento do 

aclamado novo álbum “Século 
Sinistro”, seguem mantendo 
a mesma vitalidade, força e 
irreverência do inicio de car-
reira. O quarteto possui uma 
longa discografi a com álbuns 
que se tornaram clássicos 

absolutos como “Crucifi cados 
pelo Sistema”, “Cada Dia Mais 
Sujo e Agressivo”, “Brasil” e 
“Anarkophobia”.

Serviço: Tropical Butantã, Av. Valdemar 
Ferreira, 93, tel. tel. 3031-0393. Sexta (02/06), 
às 20h. Ingressos: de R$ 40 a R$ 90.

25 anos
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A Caminho da Evolução: "Prossigo para o alvo..." Paulo ( Filipenses, 3: 
14 ). Ama a Pátria em que nasceste, ama a terra em que cresceste, ama o 
lar que te acolheu, ama o solo onde hoje pisas... Vieste a este mundo, de 
planos distantes da vida espiritual, destinado a fazer do teu viver terreno, 
oportunidade crescente de aprimoramento interior. Para isso te foi dado um 
corpo físico, vestimenta do teu espírito para que, lutando e te esforçando, 
pudesses pôr em prática todos os planos de realizações no bem a que te 
comprometeste antes de aqui reencarnar. Não desperdices pois, o tempo 
de vida que te foi concedido para permaneceres neste mundo material. 
Em contato com a matéria, sofrendo as agruras que esta vida possa te 
proporcionar, mas submetendo-te a elas com humildade e paciência, con-
seguirás superar todas as dores e alcançar um grau superior de evolução. 
Não encontrarás facilidades em teus caminhos, incompreensões de toda 
sorte bloquearão os teus bons propósitos, intrigas e calúnias poderão 
enxovalhar o teu nome, inimigos de hoje ou de outras eras, haverão de 
interferir nos teus planos para retardar a tua marcha evolutiva. Lembra-te, 
porém, de que tens Deus a te amparar. Espíritos amigos haverão de te 
proteger, se os teus propósitos forem bons e se usares de sinceridade em 
todas as tuas atitudes no bem a que te propuseres realizar. Em todas as 
situações que enfrentares, por mais espinhosas ou dolorosas que sejam, 
não permitas que o bom ânimo possa se arrefecer em tua alma. Ama 
sempre, com fervor e pureza de sentimentos, respeitando a todos como 
gostarias de ser respeitado, e caminhos de luz haverão de se abrir para 
que consigas cumprir o que prometeste, quando ainda na vida espiritual. 
Prossegue a caminho da evolução, confi ante nas bênçãos de Jesus que 
não haverão de te faltar. Fonte: www.espiritismogi.com.br Irmã Maria do 
Rosário, pela médium Lucia Cominatto 

Racial

A Missã o em Fragmentos.

Nereu-Jr



netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue parawww.netjen.com.br TEL: 3106-4171
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Na realidade, são duas 

PÁSCOAS: a judaica 

e a cristã. Embora 

mantendo cada uma 

sua peculiaridade, 

acham-se intimamente 

interligadas

O termo que a designa 
entre os judeus é “PES-

SACH”, palavra que 
signifi ca “passagem”, e que re-
memora a cerimônia instituída 
no Egito, na véspera da saída 
do povo hebreu rumo à Terra 
Prometida. Representa, por 
um lado, a passagem da escra-
vidão – que sofriam na terra dos 
faraós – para a liberdade. Por 
outro, lembra a passagem do 
anjo do Senhor que, em cum-
primento à última praga, traria 
a morte a todos os primogêni-
tos, menos àqueles cujas casas 
estivessem com suas portas 
marcadas por um sinal muito 
especial. Numa terceira acep-
ção, pode simbolizar também 
a milagrosa passagem a seco 
pelo leito do mar Vermelho. 
O livro de Êxodo – o segundo 
na sequência bíblica – narra, 
no capítulo 12, o evento com 
detalhes, muitos dos quais bem 
conhecidos nossos. A começar 
pelo sinal já referido: o sangue 
de um cordeiro sem mácula, 
que seria sacrifi cado para as-
sinalar e salvar aquela casa. O 
versículo 14 determina: “Este 

dia vos será por memória, 

e celebrá-lo-eis por festa ao 

Senhor; nas vossas gerações 

o celebrareis por estatuto 

perpétuo. ”

O termo páscoa chegou até 
nós através do latim PASCHA, 
vindo do grego PASKHA. Para 
o mundo cristão, traz igual-
mente o sentido de passagem. 
Da morte – como consequência 
do pecado – para a vida, pela 
salvação por intermédio de 
Cristo. A simbologia do san-
gue do cordeiro imaculado da 
“Pessach” encontra paralelo 
no sangue de Jesus, “Cordeiro 

de Deus que tira o pecado 

do mundo” (“Agnus dei qui 

tollis peccata mundi”) na ex-
pressão textual do Evangelho 
de João, capítulo 1, versículo 
29. Por isso, disse Jesus na 
celebração da última ceia 
com seus discípulos, ao servir-
lhes o vinho: “Isto é o meu 

sangue, o sangue do Novo 

Testamento (Nova Aliança) 

que é derramado por muitos, 

para remissão dos pecados” 
(Mateus, 26:28). 

Páscoa traduz, também, a 
vitória de Jesus sobre a morte, 
pela ressurreição e a gênese 
do Cristianismo. Rui Barbosa 
dirá: “De uma palavra anun-

ciada, um ‘surrexit’ emergiu 

o mundo cristão”!

E O COELHO DA 

PÁSCOA?

É “corpo estranho”, não 
pertencente a nenhuma dessas 
fontes. Surgiu com o sincretis-
mo religioso, em que algumas 
datas e símbolos pagãos se 
incorporaram ao incipiente 
cristianismo, como forma de 
facilitar sua assimilação. “The 

American Book of Days”, a 

esse respeito, diz: “Não há 

dúvida de que a igreja, nos 

seus dias primitivos, ado-

tou velhos costumes pagãos 

e lhes deu um signifi cado 

cristão”. 

Ocorre que a festa em home-
nagem a EOSTRE, deusa da 
fertilidade e do renascimento, 
de tradição anglo-saxônica, ce-
lebrava o início da primavera, 
com a volta do sol e das fl ores, 
dando NOVA VIDA à terra. Um 
dos símbolos integrantes de 
seu culto era a LEBRE (que 
acabou sendo trocada pelo 
coelho!). Essa origem se con-
serva no nome que a Páscoa 
tem em alemão: OSTERN e 
em inglês: EASTER. Ora, tra-
dicionalmente, até em nossos 
dias, associa-se o coelho ou 
a lebre à ideia de FERTILI-
DADE, por sua rápida e fértil 
reprodução. Assim, ofertar um 
desses animais a alguém trazia 
implícito o sentido de desejar-
lhe PROSPERIDADE.  
BEM, E O OVO DE 

CHOCOLATE?

Este, por fi m, completa o 
quadro simbólico. O ovo é a 
representação da VIDA LA-
TENTE, aquela que vai surgir, 
ou ressurgir, como as fl ores 
na primavera. A pessoa que 
o oferece a outrem, deseja-
lhe a conservação da vida, a 
LONGEVIDADE. 

No início, os ovos eram 
de galinha, cuidadosamente 
decorados. Em alguns países 
do leste europeu, o hábito 
ainda persiste. A Ucrânia, por 
exemplo, é famosa por seus 
PÊSSANKAS, ovos coloridos 
à mão, desde os tempos mais 
remotos. Era tradição, entre 
muitos povos daquela região 
europeia, dar-se a troca de ovos 
no Equinócio da Primavera 
(21 de março), que marcava 
o fi m do inverno e o início da 
primavera. Para obter uma 
boa colheita, os agricultores 
enterravam ovos nas terras 
que cultivavam.

No Novo Mundo, o ovo de 
galinha passou a ser substitu-
ído pelo ovo de chocolate que 
– cá entre nós – é muito mais 
saboroso. E... muito, muito 
mais calórico!

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

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

Letras.  www.jboliveira.com.br –
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo 
site www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

É páscoa. 
Onde estão o 
coelhinho e

os ovos?

TUBOPEÇAS Indústria e Comércio S.A. CNPJ 46.296.018/0001-83 - NIRE 35.3.0037359.6 - Convocação -
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. Ficam os Senhores acionistas da Tubopeças Indústria e Comér-
cio S/A convocados a comparecer às Assembleias Ordinária e Extraordinária a se realizarem no dia 28/04/2017, às
10:00 horas na Rua Alzira Maruyama, 365/371 na Vila Nova York, São Paulo/SP, para apreciação das seguintes pau-
tas: Ordinária - a) tomada de contas da administração, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; b) destinação do resultado do referido exercício; c) eleição, se
necessário do Conselho Fiscal. Extraordinária - a) exame e deliberação da proposta da Diretoria para elevação do
Capital Social. São Paulo, 06/04/2017. Luiz Carlos Golin - Diretor.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003858-60.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 10ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo
Prataviera, na forma da Lei, etc. Faz Saber á Fernanda Patrícia De Oliveira, RG nº 53.642.223-0 e
CPF/MF sob nº 342.731.808-71 que Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, lhes ajuizou
ação Monitória para cobrança de R$ 8.403,43, referente ao contrato de prestação de serviços
educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizado a representante legal, citada
fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação. Não
sendo embargada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2017.                                                              (11 e 12)

VALCAPINOX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME. torna público
que requereu à SEMA a Licença Prévia e de Instalação, p/ Fabr. de Válvulas, Registros
e Dispositivos semelhantes, Peças e Acessórios, sito à Av. Santana do Mundau, nº 1.208.
Cid. Parque Alvorada. Guarulhos/SP. Através do Processo Administrativo 15590/2017.

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
CNPJ/MF n°: 60.837.689/0001-35 - NIRE: 35.300.033.205

Assembléia Geral Ordinária - Edital de convocação 
Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 25 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede social da companhia, 
localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, S/N, Km 30, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social fi ndo em 31 
de dezembro de 2016; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício fi ndo em 31 de 
dezembro de 2016; c) eleição da Diretoria e fi xação da respectiva remuneração; Outrossim, 
acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 
n° 6.404/76. São Paulo, 10 de abril de 2017. Sérgio Minerbo - Diretor Presidente. (11, 12 e 13)

VR I PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 17.901.699/0001-63 - NIRE: 35.300.451.864

Extrato da  Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 21/03/2017
Data, Hora e Local: 21/03/2017, às 10h, na sede social, na Rua Pais de Araújo, nº 29, 10º andar, conjunto 101, Itaim
Bibi, São Paulo/SP.  Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. Composição da Mesa: Presidente: Daniel San-
tos de Oliveira; Secretária: Karla Lorenzetti Maluly.  Ordem do Dia: Deliberar sobre o aumento do capital social da Com-
panhia, mediante a emissão de novas ações. Deliberações Adotadas por Aprovação Unânime: Aprovou aumentar
o capital social da Companhia atualmente de R$ 14.699.000,00, para R$ 18.629.000,00, ou seja, um aumento de R$
3.930.000,00,  mediante a emissão de 3.930.000 novas ações, nominativas, sem valor nominal, em tudo idênticas
àquelas já existentes, com preço de emissão de R$ 1,00 cada, para fins do disposto no § 1º do artigo 170 da Lei nº
6.404/76. Referidas novas ações serão integralmente subscritas e integralizadas pela acionista VRE Desenvolvimento
III Fundo de Investimento Imobiliário - FII, conforme Boletim de Subscrição constante do Anexo I da presente ata.
Em decorrência do aumento do capital social ora aprovado, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$  18.629.000,00, integralmente realizado,
em moeda corrente nacional, dividido em 18.629.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 155.403/17-5 em 31/03/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Perus

Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RODRIGO DOMINGOS, estado civil divorciado, profi ssão pastor mis-
sionário, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (24/04/1980), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilceu Domingos e de Deusimar Cunha 
Da Silva. A pretendente: FERNANDA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (11/12/1985), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orlando Alves da Silva e de Isabel Cristina 
Procopio dos Santos Silva.

O pretendente: FRANCISCO JORGE DE BRITO, estado civil divorciado, profi ssão 
marceneiro, nascido de Jaguaretama, CE, no dia (23/04/1956), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Lemes de Brito e de Maria Lili de Brito. A 
pretendente: NILSA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São José da Laje, AL, no dia (19/05/1969), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria Cícera da Silva.

O pretendente: LEANDRO FELIX DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Propriá, SE, no dia (14/11/1987), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Felix Pedro Silva e de Maria de Jesus Silva. A pretendente: 
ELIANE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, 
nascida em Conceição, PB, no dia (04/04/1979), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Pereira da Silva e de Maria da Soledade 
Pereira da Silva.

O pretendente: JHONATAN PEREIRA REIS, estado civil solteiro, profi ssão lavador de 
veículos, nascido em Porto Seguro, BA, no dia (14/07/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademir Reis dos Santos e de Edne Pereira Santos. A 
pretendente: KARLA ALESSANDRA GONZAGA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Garanhuns, PE, no dia (11/07/1997), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sandra Gonzaga da Silva.

O pretendente: GILDERVAN CONCEIÇÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
manobrista, nascido em Patos, SP, no dia (19/02/1984), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilvan da Conceição e de Deusa Cassiano 
da Silva. A pretendente: MARIA NILVA SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Paranavaí, PR, no dia (05/04/1966), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Souza de Oliveira e de 
Olivia Teixeira de Souza.

O pretendente: ADAUTO FRAGA REIS, estado civil solteiro, profi ssão zelador, nascido 
em Ipirá, BA, no dia (19/09/1974), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João Gomes dos Reis e de Eroildes Gomes Fraga. A pretendente: IRANÊDE 
MARQUES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Ma-
cajuba, BA, no dia (25/02/1964), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Basílio Oliveira da Silva e de Honorina Marques de Oliveira.

O pretendente: RICARDO VIDAL BORGES, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em Iguatu, CE, no dia (22/05/1988), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Borges e de Maria Marlene Vidal Borges. A pretendente: JÉSSI-
CA PINTO JUSTINO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
Caieiras, SP, no dia (31/08/1989), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Gerson Justino e de Celia Benedita Pinto.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: RENAN DE ROCHA E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 19/06/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivo Nunes e Silva e de Simoni Salete da Rocha e 
Silva. A pretendente: LETÍCIA RODRIGUES SAMPAIO DE SALES, estado civil solteira, 
profi ssão administradora, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 08/10/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Sampaio de 
Sales e de Marinalva Rodrigues Sampaio de Sales.

O pretendente: ORJANIO MARIANO JORGE, estado civil divorciado, profi ssão ad-
ministrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/11/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Jorge e de Maria Helena Mariano. A 
pretendente: DANIELA PELLEGRINI, estado civil solteira, profi ssão confeiteira, nascida 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 27/04/1974, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Gilberto Pellegrini e de Suzete Maria Pellegrini.

O pretendente: CÉLIO ROBERTO DE SOBRAL, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, 37º Subdistrito - SP, no dia 14/05/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Sebastião de Sobral e de Maria Alexan-
dre de Sobral. A pretendente: LÚCIA MARIA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida de Povoado de Marcolandia, Padre Marcos - PI, no dia 01/04/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eusébio José de Sousa 
e de Maria Filha de Jesus.

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

O pretendente: LEANDRO DA SILVA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
de manutenção, nascido em cabeceiras do Paraguaçu - BA, no dia 04/08/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Gomes Cardoso e de 
Edileuza Tanan da Silva. A pretendente: ANA PAULA BRANDÃO DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão babá, nascida em Serrinha - BA, no dia 29/05/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Enilton dos Santos e de Maria 
Conceição Pereira Brandão.

O pretendente: MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS, estado civil divorciado, pro-
fi ssão empresário, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 03/12/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Carlos dos Santos e 
de Nair Caiado dos Santos. A pretendente: ANA ANGÉLICA RODRIGUES CORRÊA, 
estado civil solteira, profi ssão médica veterinária, nascida em Lins - SP, no dia 02/02/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando Corrêa e de 
Maria Inês Rodrigues Corrêa.

O pretendente: RICARDO LOPES AFFONSO, estado civil solteiro, profi ssão administra-
dor de empresas, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 18/07/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Odahir Manoel Affonso e de Rosa 
Maria Lopes Affonso. A pretendente: CAMILA POIANO, estado civil solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 06/11/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valter Poiano e de Rita 
de Cassia Lugnesi Poiano.

O pretendente: ALEXANDRE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motoboy, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 26/08/1973, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Saturnino José da Silva e de Irene 
Monteiro da Silva. A pretendente: CRISTIANE GUIMARÃES PASSOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Umuarama - PR, no dia 13/06/1975, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilson Marioto Passos e de 
Elena Guimarães Passos.

O pretendente: FIORI JURANDIR MANTOVANI, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Florida Paulista, SP, no dia (01/10/1956), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Armando Mantovani e de Santa Palin. A pretendente: ARIONICE 
OLIVEIRA RIOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Mairi, BA, no dia 
(24/09/1959), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oldaque de 
Souza Rios e de Anatilde de Oliveira Rios.

O pretendente: VALENTIM DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Princesa Isabel, PB, no dia (31/05/1972), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Valentim de Souza e de Júlia Henriques de Souza. A pretendente: 
MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Francisco Badaró, MG, no dia (08/01/1969), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Esteves de Sousa e de Lucia Alves de Sousa.

O pretendente: BRUNO DOS SANTOS SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
marketplace, nascido nesta Capital, SP, no dia (12/01/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonidas Joaquim de Sousa Junior e de Celina de 
Oliveira dos Santos. A pretendente: NAYARA CABRAL DE CARVALHO BISPO, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Perdizes, SP, no dia (09/12/1994), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Luis Carvalho Bispo 
e de Dulcinéia Cabral da Silva Bispo.

O pretendente: RAFAEL NERI OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de supermercado, nascido nesta Capital, SP, no dia (28/04/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Neri Souza Santos e de Marta Raquel Oliveira 
Santos. A pretendente: JOSIANE ALVES CUNHA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de produção, nascida em Teresina, PI, no dia (20/11/1986), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves dos Santos Neto e de 
Maria do Socorro Cunha.

O pretendente: JOENILTON BRITO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Morro do Chapéu, BA, no dia (23/06/1975), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pereira da Silva e de Analia Brito dos Santos. A 
pretendente: EDILEIDE SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão empregada 
doméstica, nascida em Mirangaba, BA, no dia (20/01/1971), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evandro Oliveira de Freitas e de Alzira Ana da Silva.

O pretendente: DANIEL DOS SANTOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão encanador, 
nascido em Triunfo, PE, no dia (28/01/1987), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Agamenon José de Lima e de Salvilina dos Santos Lima. A preten-
dente: KELLY DOS SANTOS FELICIANO, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (05/05/1996), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isaias Francisco Feliciano e de Maria Madalena 
dos Santos Feliciano.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão re-
positor, nascido nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (09/05/1998), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raquel dos Santos. A pretendente: MARIANA 
MADUREIRA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (13/01/2001), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Vanessa Madureira Souza.

O pretendente: JOSE HUILA COSTA, estado civil divorciado, profi ssão autonômo, nascido 
em Várzea Alegre, CE, no dia (29/05/1968), residente e domiciliado em Embu das Artes, SP, 
fi lho de Manoel Pereira da Costa e de Maria Vitor da Silva Costa. A pretendente: DALILA 
APARECIDA AMARAL, estado civil solteira, profi ssão assistente social, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (05/05/1983), residente e domiciliada neste Distrito, fi lha de Roberto 
Amaral e de Terezinha Assis Amaral.

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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O pretendente: LORINGÊ MENDONÇA MACHADO DE OLIVEIRA, profissão: 
músico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, 
nascido aos: 29/08/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de 
Claudio Machado de Oliveira e de Lenilde Aparecida de Mendonça. A pretenden-
te: CAMILA FREITAS DA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 09/03/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Valdenor Francisco da Silva e de 
Neira de Freitas Silqueira.

O pretendente: EDUARDO CESAR FERRAZ, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 18/07/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marco Antonio Ferraz e de Aurea Mirian 
Pereira Ferraz. A pretendente: KELLY CRISTINA GOMES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 
22/08/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisca Dario 
Gomes.

O pretendente: JONAS PINHEIRO, profi ssão: servidor público federal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 18/08/1972, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Pinheiro e de Iraina Maria da Silva 
Pinheiro. A pretendente: LIDIANA PINTO MOREIRA CORREIA, profi ssão: farmacêutica, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, nascido aos: 17/10/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nivaldo Alves Correia e de Cleria 
Pinto Moreira Correia.

O pretendente: VINÍCIUS MAGALHÃES BARBOSA GUIDA, profi ssão: técnico de áudio, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 09/11/1995, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cesar Paulo Guida e de Marcia Magalhães 
Barbosa Guida. A pretendente: LETICIA MILENA CANDIDO, profi ssão: tradutor junior, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, nascido aos: 27/09/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcelo Henrique Viola Candido 
e de Marly Joyce Cachetta Candido.

O pretendente: LUCAS ANTONIO SANTIAGO SALAZAR, profissão: policial mi-
litar, estado civil: solteiro, naturalidade: em Oscar Bressane, Paraguaçu Paulista 
- SP, nascido aos: 19/03/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
filho de Antonio Braz Salazar e de Izabel Batista Santiago Salazar. A preten-
dente: BRUNA ANTICO PIVA DA SILVA, profissão: policial militar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Presidente Venceslau - SP, nascido aos: 16/04/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Jair Antico da Silva e de 
Tereza Piva da Silva.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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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O pretendente: DENIVAL LIMA DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: em Una - BA, nascido aos: 02/09/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Daniel Messias dos Santos e de Dinalva Lima dos Santos. A 
pretendente: ELIZABETE DE SOUZA OLIVEIRA, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Santaluz - BA, nascido aos: 13/10/1970, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Oliveira e de Maria Helena de Souza Oliveira.

O pretendente: JOSE RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, profi ssão: bancário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 31/01/1978, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Ribeiro da Silva e de Clarice Schirley Aragão 
Ribeiro da Silva. A pretendente: GISELE ALCAIA, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Suzano - SP, nascido aos: 18/08/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Guilherme Alcaia Junior e de Maria Aiko Okawa Alcaia.

O pretendente: ISAAC FREIRE, profi ssão: policial militar, estado civil: divorciado, natura-
lidade: em Presidente Venceslau - SP, nascido aos: 28/01/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Josias Freire e de Josefa Carolina Freire. A pretendente: 
LUCYANA CIRINO TORQUATO, profi ssão: policial militar, estado civil: divorciada, naturali-
dade: em Presidente Venceslau - SP, nascido aos: 25/09/1972, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Torquato e de Leonice Cirino dos Santos Torquato.

O pretendente: FANG CHIA BIN, profi ssão: médico, estado civil: viúvo, naturalidade: em 
Shin Tsu - China, nascido aos: 20/08/1957, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Fabg Tien Hua e de Yen Chun Mei. A pretendente: REGIANE CANOA CAMBOIM, 
profi ssão: enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, 
nascido aos: 28/06/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos 
Augusto Camboim e de Regina Canoa de Oliveira Camboim.

O pretendente: DANIEL RODRIGUES DE SANTO, profi ssão: publicitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 10/05/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Domingos de Santo Junior e de Eliana Rodrigues de Santo. 
A pretendente: TATIANA GARDUZI MATHIAS, profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 24/04/1979, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Amandio Mathias e de Dinorá Garduzi Mathias.

O pretendente: ADRIANO CHAVES VIEIRA, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP, nascido aos: 13/03/1984, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ernesto Jorge Vieira e de Lucy Fortunato Chaves 
Vieira. A pretendente: NATHALIA DELMONTE, profi ssão: lider de produção, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 05/10/1987, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Josué Delmonte e de Maria José 
Agostinho dos Santos Delmonte.

O pretendente: RENATO CARVALHO DOS SANTOS, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Ibicarai - BA, nascido aos: 22/12/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Reinaldo Antonio dos Santos e de Verônica Souza Carva-
lho. A pretendente: LAURA MCCARTNEY, profi ssão: marketing, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Stirling - Reino Unido, nascido aos: 07/07/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Francis Mccartney e de Margaret Mccartney.

01ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ / SP. 01º OFÍCIO CÍVEL DO FORO
REGIONAL DO TATUAPÉ / SP. ERRATA - AO EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PUBLICADO NO
JORNAL EMPRESAS & NEGÓCIOS, NA DATA 05/04/2017. AUTOR: ADRIANA CRISTINA DE
FRANCO PERES. EXECUTADOS: ROGÉRIO SIDAUTO PERES. EXECUÇÃO Nº 1001146-
16.2015.8.26.0008. A Dra. Mariana Dalla Bernardina, Juíza de Direito da 01ª Vara Cível do Foro Regional
do Tatuapé / SP, na forma da Lei, etc... FAZ SABER, em ERRATA ao edital de Leilão Eletrônico expedido
nos autos do processo acima mencionado e publicado no Jornal EMPRESAS & NEGÓCIOS, na data
05/04/2017, que por um lapso deixou de constar o nome completo do executado, ROGÉRIO SIDAUTO
PERES (CPF: 165.767.628-52). Será a presente ERRATA, afixada e publicada na forma da lei,
prevalecendo todos os demais termos do edital publicado naquela data. São Paulo, 11 de abril de 2017.
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        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ÍTALO NEPOMUCENO BARBOSA, nacionalidade brasileiro, estado 
civil divorciado, profi ssão policial militar, nascido em Presidente Prudente - SP, no dia 
13/07/1980, residente e domiciliado em Higienópolis, São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Barbosa da Cruz e de Guiomar Nepomuceno Barbosa. A pretendente: MIRCEA AYANE 
BENICIO DE MENEZES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão assistente 
de tesouraria, nascida em Salgueiro - PE, no dia 21/12/1986, residente e domiciliada 
na Vila Nova Curuça, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Mariano de Menezes e de Mirian 
Benicio de Menezes.

O pretendente: RAFAEL GUEDES DE ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, estado 
civil solteiro, profi ssão advogado, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 
29/03/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João 
Guedes de Almeida e de Raulina Gonçalves de Almeida. A pretendente: CAMILA APA-
RECIDA PERRONI, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão servidora 
pública federal, nascida em Osasco (1º Subdistrito) - SP, no dia 04/11/1977, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito Antonio Perroni e de 
Margarida Concheta Foge Perroni.

O pretendente: MATEUS ARMANDO KULLMANN, nacionalidade brasileiro, estado 
civil solteiro, profissão tpecnico mecânico, nascido em Agudo - RS, no dia 28/12/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Guido Ivo Kull-
mann e de Lenize Eliza Kullmann. A pretendente: MONIQUE MOREIRA IDALAN, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão chef de cozinha, nascida 
em Maceió (1º Subdistrito) - AL, no dia 13/02/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Milton das Graças Santos Idalan e de Waldete 
Moreira Idalan.

O pretendente: GUSTAVO SOLAIRA MEDEIROS DE PAULA, nacionalidade 
brasileiro, estado civil solteiro, profissão engenheiro, nascido em Volta Redonda 
- RJ, no dia 25/01/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de José 
Medeiros de Paula e de Deize Solaira Medeiros de Paula. A pretendente: MAYRA 
CHRISTINA CAMPOS LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profis-
são psicóloga, nascida em Laranjal Paulista - SP, no dia 11/06/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Maria Alves Lima e de Cecília Maria 
Peraçoli Campos Lima.

O pretendente: RENAN LOPEZ PAES, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/01/1988, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Glimar Lopez Paes e de Cleyde Gonçalves Paes. A 
pretendente: ALINE BLANCO ESTEVES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/09/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Vladimir Aparecido Esteves e de Denize Blanco Esteves.

O pretendente: ALEXANDER JAMES FLYNN, nacionalidade inglêsa, estado civil solteiro, 
profi ssão antropólogo, nascido em Geldrop - Holanda, no dia 04/05/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Donal Flynn e de Penpon Flynn. A pretendente: 
NOARA LOPES QUINTANA GARCEZ PIMENTEL, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão artista visual, nascida em Florianópolis - SC, no dia 26/07/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Mariano Pimentel e de Denise 
Lopes Quintana.

O pretendente: LUIZ MÁRIO FRENKIEL, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em Cornélio Procópio - PR, no dia 25/02/1952, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Abrahan Frenkiel e de Ana Frenkiel. A pretendente: 
CARLA CRISTINA DE CAMARGO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, pro-
fi ssão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/02/1970, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Décio de Camargo e de Isolina Maria de Camargo.

O pretendente: JOSÉ ATILA ALVES PEREIRA, nacionalidade brasileiro, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico em audiovisual, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/10/1963, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Alves Pereira e de Antonia 
Gagliera Alves Pereira. O pretendente: ALEXANDRE ALVARENGA GALDINO, nacio-
nalidade brasileiro, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascida em Caçapava - SP, 
no dia 15/02/1960, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Berto Galdino e 
de Eglantina Alvarenga Galdino.

O pretendente: GABRIEL BUENO DA COSTA, nacionalidade brasileiro, estado civil 
solteiro, profi ssão jornalista, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/05/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roberto Seabra da Costa e de Heloisa Helena 
Bueno da Costa. A pretendente: IARA PIERRO DE CAMARGO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/08/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luis Hellmeister de Camargo e de 
Giulia Pierro de Camargo.

A pretendente: FERNANDA DARCIE CAMBAÚVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/08/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Antonio Cambaúva e de Márcia 
Valéria Darcie Cambaúva. A pretendente: JAQUELINE DE RAMOS RIBEIRO FARO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante de direiro, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 11/04/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Roberto Dias Faro e de Jane de Ramos Ribeiro.

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
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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:

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O pretendente: HELIO TERUO KANENOBU, profi ssão: sociólogo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/04/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Senzo Kanenobu e de Lea Mitshico Kanenobu. A preten-
dente: ANA CAROLINA DOS SANTOS, profi ssão: coordenadora de serviço público, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/12/1985, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Aurelina Lima dos Santos.

O pretendente: FLÁVIO DE ARAUJO BERQUÓ, profi ssão: administrador de empresas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/02/1979, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nelson Vicari Berquó e de Sonia De 
Araujo Ribeiro Berquó. A pretendente: CAMILA DA SILVA ALBERTO, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/03/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Oliverio Antonio Alberto e de 
Percilia da Silva Alberto.

O pretendente: OTAVIO ALVES DOS SANTOS, profi ssão: vigia, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ipueiras - CE, data-nascimento: 28/08/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Alves dos Santos e de Maria Paulo dos Santos. A pre-
tendente: TANIA REGINA ALVES PEREIRA, profi ssão: vendedora autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Luís - MA, data-nascimento: 18/10/1976, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Terezinha de Jesus Alves Pereira.

O pretendente: JOSÉ DANIEL PEREIRA DA SILVA, profi ssão: manobrista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Remígio - PB, data-nascimento: 21/05/1988, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Bianor Pereira da Silva e de Maria De Fátima Gon-
çalo dos Santos. A pretendente: ARLENE DE JESUS PEREIRA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Érico Cardoso - BA, data-nascimento: 15/04/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Donato Pereira e de Zulmira 
Rosa de Jesus Pereira.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: FELIPE ALVES PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, especialista 
em atendimento, nascido em Guarulhos - SP, aos 10/02/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Mariano Pereira e de Maria Júlia Alves Pereira; A 
pretendente: RUTH BARBOSA LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, técnica em recur-
sos humanos, nascida em São Paulo - SP, aos 27/04/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Vieira Lima e de Maria Virginia Barbosa Lima.

O pretendente: ADILTON FERNANDES DE JESUS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
manobrista, nascido em São Paulo - SP, aos 30/04/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldemar Fernandes de Jesus e de Maria do Carmo 
Santos da Anunciação; A pretendente: PATRICIA IBIAPINA DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, solteira, gerente, nascida em São Paulo - SP, aos 06/02/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Ibiapina de Souza e de Irene 
Maria de Souza.

O pretendente: BRUNO COSMO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de cozinha, nascido em Diadema - SP, aos 15/02/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Predizes Cosmo dos Santos e de Creuza Alves 
da Silva; A pretendente: TALITA APARECIDA GUIMARÃES DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, do lar, nascida em Guarulhos - SP, aos 08/01/1998, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Norival Guimarães da Silva e de Marcia 
Aparecida Uema.

O pretendente: MAURICIO BRITO DIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, músico, 
nascido em São Paulo - SP, aos 30/03/1977, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Brito Dias e de Maria das Graças Dias; A pretendente: 
VIVIANE DOS SANTOS DE ASSUNÇÃO, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
limpeza, nascida em São Paulo - SP, aos 08/10/1979, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Everaldo Santos de Assunção e de Maria das Graças 
Evangelista dos Santos.

O pretendente: JOHNGERSEN DE MIRANDA PEREIRA, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, técnico de enfermagem, nascido em Feira de Santana - BA, aos 09/08/1989, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silval Santos Pereira e 
de Tania Sueli de Miranda Pereira; A pretendente: THAYNÁ DA SILVA SANTOS, nacio-
nalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em Belford Roxo - RJ, aos 11/01/1996, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Euclides Alves dos Santos 
e de Eliane da Silva Amorim.

O pretendente: DANILO ALVES DE ARAUJO, nacionalidade brasileiro, solteiro, sub-
gerente, nascido em Carnaubal - CE, aos 28/09/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Farias de Araujo e de Luciene Ribeiro Alves 
de Araujo; A pretendente: MARIA REGISLANE BRITO DE MEDEIROS, nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, nascida em Carnaubal - CE, aos 26/11/1993, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Rodrigues de Medeiros e de 
Maria Irene Brito de Medeiros.

O pretendente: JOILSON APARECIDO VITOR DE LIMA, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, promotor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 25/03/1974, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Vitor de Lima e de Maria 
Jesulira de Lima; A pretendente: MARLA SOUZA TEIXEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, pedagoga, nascida em Atibaia - SP, aos 17/05/1980, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Nonato Teixeira e de Maria de Fatima 
Souza Teixeira.

O pretendente: ANTONIO FERNANDO DE JESUS, nacionalidade brasileiro, divorciado, co-
merciante, nascido em São Paulo - SP, aos 29/12/1966, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Fernando Bessa de Jesus e de Joselita Sales de Jesus; A pretendente: 
MARIA DA CRUZ ALVES DE ARAUJO SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, comerciante, 
nascida em Água Branca - PI, aos 22/09/1993, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José da Cruz e Silva e de Maria do Socorro Alves de Araújo.

O pretendente: LAURENTINO BISPO NÉTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, manipu-
lador, nascido em Itaju do Colônia - BA, aos 07/09/1980, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Bispo dos Santos e de Rozenilde Rodrigues Silva; 
A pretendente: MONISE KELLY DA SILVA ARAUJO, nacionalidade brasileira, divorciada, 
operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 27/04/1982, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jonas Valdevino de Araujo e de Gildice Maria da 
Silva Araujo.

O pretendente: FÁBIO MINERVINO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 30/09/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilvan Minervino da Silva e de Lourdes Conceição 
da Silva; A pretendente: DANIELA DA SILVA RIBEIRO, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 30/07/1989, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Alves Ribeiro e de Dalira Jose da Silva Ribeiro.

O pretendente: WELTON DE SOUZA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, ope-
rador de máquinas, nascido em Águas Vermelhas - MG, aos 13/08/1976, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Otacílio Ferreira de Sousa e de Tereza 
da Silva; A pretendente: LUCÍ PEREIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, 
de serviços domésticos, nascida em Águas Vermelhas - MG, aos 05/09/1970, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ananias Silvério de Souza e de 
Aurelina Santana de Jesus.

O pretendente: SERGIO ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, eletricista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 22/01/1979, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves dos Santos e de Maria Aparecida Alves; A pretendente: 
CÍNTIA ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, promotora de vendas, 
nascida em São Paulo - SP, aos 06/07/1981, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Marciano Alves dos Santos e de Roselita Santos dos Santos.

O pretendente: MARCONI MOREIRA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de decorações, nascido em Ibicuí - BA, aos 02/01/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antenor Ferreira Santos e de Mariá Moreira Santos; A 
pretendente: SILVANEIDE MARIA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora 
de caixa, nascida em Vicência - PE, aos 13/02/1988, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Antonio de Souza e de Antonia Maria de Souza.

O pretendente: MARCIO DORNELAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, comerciante, 
nascido em Nova Iguaçu - RJ, aos 30/01/1976, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Nilza Dornelas; A pretendente: KATIA DE SOUZA CARNEIRO, 
nacionalidade brasileira, solteira, atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 30/10/1979, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carneiro da Silva 
e de Francisca de Souza Albuquerque.

O pretendente: CLAUDINEI SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, garçom, nascido em Senador Firmino - MG, aos 16/01/1994, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Maria de Oliveira e de Joaquina 
Rosa de Oliveira; A pretendente: JANAINA APARECIDA DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, solteira, contadora, nascida em São Paulo - SP, aos 02/05/1993, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Geraldo de Oliveira e de Neuza 
Dias Lopes de Oliveira.

A pretendente: LUCIANA SANTOS MARQUES, nacionalidade brasileira, solteira, vigilante, 
nascida em São Paulo - SP, aos 05/01/1984, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Hermogenes Antonio Marques e de Irenildes Fernandes Santos Marques; 
A pretendente: ANDREZA NASCIMENTO BORGES, nacionalidade brasileira, divorciada, 
copeira, nascida em São Paulo - SP, aos 25/08/1982, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jose Luiz Borges e de Maria Aparecida Barbosa Nascimento.

O pretendente: WILLIAN LOPES VELOSO, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
expedição, nascido em São Paulo - SP, aos 30/07/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Gama Veloso e de Maria Selma Lopes Maria-
no Veloso; A pretendente: JAQUELINE CORREIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, de serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 11/09/1982, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Correia da Silva Filho e 
de Otilia Donizeti Carlos.

O pretendente: ROBÉRIO GONÇALVES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
montador, nascido em São Domingos do Maranhão - MA, aos 14/09/1990, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alberto Gomes da Silva e de 
Francinalda Gonçalves da Silva; A pretendente: MARIA POLIANA DE SOUSA SILVA, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Domingos do Maranhão - MA, 
aos 07/04/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aganiston 
Nascimento da Silva e de Cirleide de Sousa Silva.

O pretendente: DENIS LEITE DE ALENCAR, nacionalidade brasileiro, solteiro, montador, 
nascido em São Domingos do Maranhão - MA, aos 01/11/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luis de Alencar e de Delzuita Leite de Alencar; A 
pretendente: ANDRÉIA BATISTA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, professora, 
nascida em São Domingos do Maranhão - MA, aos 05/06/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wellson Alves de Oliveira e de Eliete Batista de Sousa.

O pretendente: FRANCISCO ELÂNIO LOPES, nacionalidade brasileiro, solteiro, garçom, 
nascido em Anápolis - GO, aos 10/04/1997, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Manoel Elineudo Lopes e de Francisca Rivalda Pinheiro Lopes; A 
pretendente: BRUNA PEREIRA GALVÃO, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
cobrança, nascida em São Paulo - SP, aos 28/05/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Pereira Galvão e de Margarida Pereira de Souza.

O pretendente: ALEXANDRE LEMOS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
marceneiro, nascido em Juiz de Fora - MG, aos 28/02/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvana Lemos da Silva; A pretendente: GISELE 
DE OLIVEIRA MATOS, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em São 
Paulo - SP, aos 27/01/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Jesse Gomes de Matos e de Cristina Souza de Oliveira Matos.

O pretendente: ADELSON RODRIGUES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pedreiro, nascido em Machacalis - MG, aos 14/07/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adevaldo Caitano dos Santos e de Renilde Rodrigues dos 
Santos; A pretendente: APARECIDA DAMÁSIO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, analista de departamento pessoal, nascida em Santa Cruz do Escalvado - MG, 
aos 24/06/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo 
de Oliveira Neto e de Luci de Oliveira Damásio.

O pretendente: JOSE CLAUDIO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, marceneiro, 
nascido em Simão Dias - SE, aos 11/01/1951, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Claudino Manoel da Silva e de Maria Batista de Jesus; A pretendente: 
ANA MEYRE PEREIRA LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, balconista, nascida em 
Independência - CE, aos 10/10/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Domingos de Sousa Lima e de Ana Maria Pereira da Silva Lima.

O pretendente: EMERSON CASTRO ROCHA, nacionalidade brasileiro, divorciado, gerente 
de vendas, nascido em Parangaba - CE, aos 11/02/1975, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Domingos Rocha e de Ivanda Castro Rocha; A 
pretendente: ALESSANDRA SILVA REIS, nacionalidade brasileira, divorciada, de serviços 
domésticos, nascida em Itarantim - BA, aos 23/03/1974, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim José dos Reis e de Maria Silva Reis.

O pretendente: RENAN DIAS ALCANTARA, nacionalidade brasileiro, solteiro, microempre-
sário, nascido em São Paulo - SP, aos 30/08/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Fernandes Sampaio Alcantara e de Marli Alves Dias Alcantara; 
A pretendente: VIVIAN LENTINE, nacionalidade brasileira, solteira, analista fi nanceiro, 
nascida em São Paulo - SP, aos 12/03/1990, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Edson Lentine e de Marlene Silva Cruz Lentine.

O pretendente: MARCOS MOTA VIEIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, vigilante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 20/01/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Elcio Cordeiro da Silva e de Marlene Vieira da Silva; A pretendente: 
RÚBIA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciado, recepcionista, nascida em 
São Paulo - SP, aos 23/02/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Evangelista dos Santos e de Edinalva Coelho dos Santos.

O pretendente: GEORGE SOUZA DA COSTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/04/1977, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Raimundo da Costa e de Terezinha Souza da Costa; A pretendente: 
LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida 
em Ibicuí - BA, aos 01/03/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antenor Jesus Santos e de Maria Moreira dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON MOURA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
gerente comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 07/07/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Moura da Silva e de Maria Severina da 
Conceição Filha; A pretendente: TAIS OLIVEIRA TEIXEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 05/09/1993, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Lusivan Teixeira e de Vanusia Pereira de 
Oliveira Teixeira.

O pretendente: IVAN ALVES SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, encanador, 
nascido em Poções - BA, aos 09/12/1980, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Nildo Alves Silva e de Maria de Jesus Silva; A pretendente: VIVIANE 
SOARES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 21/07/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Henoque Soares dos Santos e de Eva Costa Santos.

O pretendente: FELIPE FERREIRA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, balconista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 24/10/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Hélio Ferreira da Silva e de Severina Maria da Silva; A pretendente: 
ANDREZA ROLFIN DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São 
Roque - SP, aos 27/08/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Adilson Severino da Silva e de Sueli Rolfi n.

O pretendente: DAVID FACUNDO DE MATOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
contador, nascido em São Paulo - SP, aos 08/04/1976, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Diomédio Facundo de Matos e de Maria Vieira de Matos; 
A pretendente: RAFAELA DUTRA CARRIEL, nacionalidade brasileira, divorciada, agente 
de monitoramento, nascida em Osasco - SP, aos 02/11/1990, residente e domiciliada 
em Carapicuíba - SP, fi lha de Moises Rodrigues Carriel e de Cleidemar Bianque Dutra 
Carriel.

O pretendente: EDSON SANTOS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Caldeirão Grande - BA, aos 21/08/1988, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Virgilio Lima da Silva e de Ermina Jesus 
dos Santos; A pretendente: PALOMA ANUNCIAÇÃO DA CRUZ, nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de telemarketing, nascida em Alagoinhas - BA, aos 21/10/1996, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Nascimento da Cruz 
e de Evânia Anunciação da Cruz.

O pretendente: NILTON MONTEIRO FERREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, mano-
brista, nascido em Coivaras - PI, aos 13/06/1980, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Manoel Alves Ferreira e de Oswaldina Monteiro Ferreira; A pretendente: 
ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, estoquista, nascida 
em São Paulo - SP, aos 12/06/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Bernardo dos Santos e de Gabriela Caetana dos Santos.

O pretendente: JOSAIR MENDES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, assistente 
comercial, nascido em São Paulo - SP, aos 24/05/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino José da Silva e de Marineide Mendes da Silva; 
A pretendente: SARA DA CUNHA SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, engenheira, 
nascida em São Paulo - SP, aos 24/02/1993, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Milton Souza e de Sirlene Maria da Cunha Souza.

O pretendente: IVANILDO DE SOUZA FIALHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, promotor 
de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 31/01/1977, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juarez de Barros Fialho e de Maria Aparecida de Souza 
Fialho; A pretendente: ZENAIDE ADRIANA BARBOSA, nacionalidade brasileira, divorcia-
da, manicure, nascida em Cascavel - PR, aos 09/03/1977, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Zito Barbosa e de Zilma de Amorim Barbosa.

O pretendente: FELIPE JOSE DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, frentista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 27/01/1993, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Jose da Silva e de Maria Eurides Barbosa de Souza; A pre-
tendente: THAIS MATOS INHUMA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, 
nascida em São Paulo - SP, aos 20/01/1997, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Pereira Inhuma e de Maria Anita Matos Silva.

O pretendente: ROBERTO CARLOS FERREIRA DA LUZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 06/09/1973, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Ferreira da Luz e de Odete Mendes da Luz; A 
pretendente: FLÁVIA PEREIRA ALVES, nacionalidade brasileira, divorciada, operadora de 
caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 01/02/1980, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Pedro Pereira Alves e de Maria Vanizia da Silva Alves.

O pretendente: ADMILSON NEVES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, porteiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 23/07/1984, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Guilhermino da Silva e de Irene Neves da Silva; A pretendente: 
NILZETE LACERDA DE CASTRO, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, nascida 
em Cocos - BA, aos 26/12/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco Gonçalves de Castro e de Lourdes Lacerda de Castro.

O pretendente: FABRICIO FERNANDO CAMARGO MOTA, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, encarregado de logística, nascido em Santa Cruz do Rio Pardo - SP, aos 30/05/1985, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira da Mota e 
de Luzia de Camargo; A pretendente: LEILA LOPES PEREIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, analista de controladoria, nascida em São Paulo - SP, aos 20/04/1988, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Soares Pereira e de Maria 
de Fatima Lopes Pereira.

O pretendente: EZEQUIEL XAVIER NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
músico, nascido em São Paulo - SP, aos 25/09/1991, residente e domiciliado e domiciado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Izaias Carmo do Nascimento e de Marlene da 
Silva Xavier; A pretendente: DANIELLY ATHAUÊ DOS SANTOS SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente jurídico, nascida em São Paulo - SP, aos 10/09/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos da Silva e 
de Aparecida Maria Santos.

O pretendente: FÁBIO WILLIAM ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
garçom, nascido em São Paulo - SP, aos 26/05/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cícero Nunes da Silva e de Marlene Alves Ferreira; A 
pretendente: ROSEMARA GUIMARÃES, nacionalidade brasileira, solteiro, de serviços 
domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 25/12/1983, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lucimar Juno Guimarães.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RAFAEL FONTANA MIYOSHI BIANCHI, solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia dez de junho de 
mil novecentos e oitenta e cinco (10/06/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Marcos Antonio Bianchi e de Elizabete Fontana Miyoshi Bianchi. A convivente: 
ANNA CAROLINE DE PAULA MOREIRA, solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida 
em Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, no dia vinte de maio de mil novecentos 
e oitenta e oito (20/05/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Luiz 
Antonio Moreira e de Hilda de Paula Moreira. Obs.: Faço saber que pretendem converter 
sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo Código 
Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 1525, incisos 1, 3 e 4. 

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: ROBERTO PADOVANI, profi ssão: economista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/08/1966, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Fausto Padovani e de Dora Lucia Carvalho Padovani. A 
pretendente: CRISTIANE REGINA BARBIERI, profi ssão: jornalista, estado civil: viúva, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/11/1968, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Tarciso Barbieri e de Ercilia Barbieri.

O pretendente: CESAR AUGUSTO PRESTES DA SILVA JUNIOR, profi ssão: 
analista de telecomunicações, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 20/06/1980, residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, 
fi lho de Cesar Augusto Prestes da Silva e de Luzia das Graças Prestes da Silva. A 
pretendente: BEATRIZ BRANDILEONE, profi ssão: gerente de produto, estado civil: 
solteira, naturalidade: Assis - SP, data-nascimento: 07/10/1986, residente e domici-
liada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Afonso Brandileone e de Fátima 
Regina Galharini Pinto.

O pretendente: MAURICIO PEREIRA RIBEIRO, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/10/1968, residente e domiciliado na 
Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de José Paulo Ribeiro e de Arlinda Pereira Ribeiro. 
A pretendente: CAMILA FREITAS RODRIGUEZ, profi ssão: empresária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/07/1989, residente e domi-
ciliada na Moóca, São Paulo-SP, fi lha de Jesus Luis Fernandez Rodriguez e de Mirian 
Mathias Freitas Rodriguez.

O pretendente: FÁBIO DA GAMA E SILVA GUERREIRO, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Moji Mirim - SP, data-nascimento: 09/04/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Fernando Guerreiro e de Teresa Cristina 
da Gama e Silva Guerreiro. A pretendente: MÔNICA HICKMANN ALVES, profi s-
são: atleta, estado civil: solteira, naturalidade: Porto Alegre - RS, data-nascimento: 
21/04/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aparecido Alves e 
de Ana Lúcia Alves.


