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“Um político divide 
os seres humanos 
em duas classes: 
instrumentos e 
inimigos”.
Friedrich Nietzsche (1844/1900)
Filósofo alemão

BOLSAS
O Ibovespa: -1,54% Pontos: 
61.673,49 Máxima estável: 
62.638 pontos Mínima de -2,74% 
: 60.925 pontos Volume: 12,24 
bilhões Variação em 2017: 
2,4% Variação no mês: -5,7% 
Dow Jones: +0,43% Pontos: 
20.894,83 Nasdaq: +0,82% 
Pontos: 6.133,62 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2711 Venda: R$ 3,2716 
Variação: +0,6% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,36 Venda: R$ 3,46 
Variação: +0,58% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2857 Venda: R$ 
3,2863 Variação: -0,05% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2330 
Venda: R$ 3,4270 Variação: 
+0,59% - Dólar Futuro (junho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,64% 
ao ano. - Capital de giro, 14,15% ao 
ano. - Hot money, 1,61% ao mês. - 
CDI, 11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.261,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,62% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,990 
Variação: +2,3%.

Cotação: R$ 3,2810 Variação: 
+0,54% - Euro Compra: US$ 1,124 
(às 17h33) Venda: US$ 1,124 (às 
17h33) Variação: +0,32% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,6750 
Venda: R$ 3,6770 Variação: 
+0,88% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,5370 Venda: R$ 3,8570 
Variação: +0,97%.

Futuro: -1,87% Pontos: 61.900 
Máxima (pontos): 62.765 Míni-
ma (pontos): 61.045. Global 40 
Cotação: 931,252 centavos de 
dólar Variação: estável.

O andamento das vota-
ções previstas para 
esta semana no Con-

gresso Nacional vai ser-
vir como termômetro para 
mostrar se a reunião entre 
o presidente Michel Temer, 
ministros e parlamentares 
da base aliada surtiu efeito. 
No encontro, como resposta 
à crise, Temer pediu que to-
dos trabalhem normalmente. 
Na manhã de ontem (22), o 
deputado Danilo Forte (PSB-
-CE) defendeu a retomada 
da agenda de reformas no 
Legislativo, apesar de seu 
partido ter decidido no último 
sábado (20) deixar a base de 
apoio ao governo. 

Forte adiantou que deve 
apresentar esta semana um 

     

Base aliada e oposição divergem 
sobre retomada de votações
no Congresso Nacional

projeto que prevê a criminali-
zação de empresários envol-
vidos em casos de corrupção. 
O líder do DEM na Câmara, 
deputado Efraim Filho (PB), 
também disse que a intenção 
da base aliada é tocar os 
trabalhos na Casa. Ressaltou 
que seu partido só vai tomar 
qualquer decisão a respeito de 
continuar ou não na base do 
governo depois da decisão do 
STF sobre o prosseguimento 
do inquérito aberto para in-
vestigar Michel Temer. Já a 
oposição não concorda com 
a manutenção da agenda de 
votações das reformas, entre 
elas a trabalhista e a da Pre-
vidência. 

O deputado Alessandro 
Molon (Rede - RJ) declarou 

que a oposição fará  “tudo o 
que estiver ao seu alcance” 
para impedir os trabalhos e 
“exaurir a base”. Para ele, a 
dissolução da base do governo 
é uma questão de tempo e não 
há matéria no Congresso que 
deva ser votada antes da even-
tual instalação da comissão de 
impeachment de Temer, caso 
algum dos pedidos protoco-
lados até agora seja aceito 
pelo presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia.

Desde a última quarta-feira 
(17), o Congresso teve ativida-
des suspensas ou canceladas 
e não votou nenhuma medida. 
Até a manhã de ontem, a se-
cretaria da Mesa da Câmara 
registrou 12 pedidos de impe-
dimento do presidente Temer, 

A oposição fará “tudo o que estiver ao seu alcance” para impedir os trabalhos

e “exaurir a base”.

nove deles apresentados na 
semana passada. A OAB deve 
protocolar outro pedido ainda 
esta semana, conforme decisão 
do conselho da entidade, toma-
da no sábado, que entendeu 

que Temer cometeu crime de 
responsabilidade. 

Apesar de defender a sus-
pensão dos trabalhos, a opo-
sição tem interesse em um 
projeto em tramitação na Câ-

mara, a proposta de autoria 
do deputado Miro Teixeira 
(Rede-RJ), que acaba com 
a possibilidade de escolha 
do presidente interino pelo 
Parlamento (ABr).

Brasília - Em mais uma de-
monstração de alinhamento com 
o governo, o presidente do PSDB 
e da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado, Tasso 
Jereissati (CE), anunciou, junta-
mente com o relator da reforma 
trabalhista, o tucano Ricardo 
Ferraço (ES), que o parecer do 
projeto será lido normalmente 
na comissão hoje (23), e que 
o calendário de tramitação da 
reforma está mantido.

“A reforma não é uma questão 
de governo, mas de País. Nosso 
compromisso é mostrar que 
estamos trabalhando normal-
mente e que os acontecimentos 
políticos independem do nosso 
trabalho. Vamos trabalhar para 
dar seguimento ao processo de 
reforma”, afi rmou Jereissati. Na 
semana passada, o relator do 
projeto anunciou a completa 
suspensão do calendário do 
projeto e afi rmou que não apre-
sentaria mais o relatório e que 
a reforma trabalhista havia se 
tornado “secundária”. 

O anúncio da retomada re-
presenta um recuo do tucano. 
“Apresento o relatório da refor-
ma trabalhista amanhã (hoje) 
na CAE. Após a votação, apre-

Conciliação Trabalhista
Começou ontem (22), em São 

Paulo, a 3ª edição da Semana Na-
cional de Conciliação Trabalhista, 
para dar maior celeridade aos 
processos e aprimorar a resolu-
ção de confl itos. A expectativa 
do tribunal, que abrange a capital 
paulista, região metropolitana de 
São Paulo e Baixada Santista, é que 
sejam conduzidas mais de 7 mil 
sessões de conciliação no total e 
que haja solução em 30% dos casos. 
O evento vai até sexta-feira (26).

Termelétrica Mário Covas, 

controlada pelo grupo JBS.

Rio - A Petrobras afi rmou 
que “não há monopólio” em gás 
natural. Trata-se de resposta à 
acusação feita pelo empresário 
Joesley Batista, de que a Petro-
bras monopoliza o acesso ao gás 
natural no Brasil e, por isso a 
térmica Mário Covas, controla-
da pelo grupo em Cuiabá, não 
pode gerar energia. “O projeto 
original da usina previa o uso do 
gás da Bolívia sem participação 
da Petrobras, o que continua 
possível hoje tanto quanto ao 
gás, que pode ser adquirido 
diretamente na Bolívia, quanto 
ao transporte e distribuição do 
mesmo. Além disso, a usina 
pode funcionar também a óleo 
diesel”, afi rmou a Petrobras.

Em sua delação, Batista disse 
ter pedido ao deputado Rodrigo 
Rocha Loures (PMDB) para 
interceder no processo contra 
a Petrobras no Cade aberto pela 
Empresa Produtora de Energia 
(EPE) Cuiabá, operadora da 
térmica controlada pela J&F. 
No processo, a estatal é acu-
sada de monopolizar o acesso 
ao gás natural e impossibilitar 
a compra do combustível para 
gerar energia pela térmica EPE.

Presidente do Banco Central, 

Ilan Goldfajn.

Brasília - O presidente do 
Banco Central (BC), Ilan Gol-
dfajn, repetiu ontem (22), du-
rante participação em evento 
em São Paulo, que “as decisões 
sobre a taxa básica de juros 
serão tomadas pelo Copom, 
no curso de suas reuniões 
ordinárias, considerando o 
cenário básico, o balanço de 
riscos e o amplo conjunto de 
informações disponíveis”. O 
comentário repete uma ideia 
expressa pelo próprio Ilan na 
última sexta-feira.

A política econômica brasilei-
ra mudou de direção há um ano, 
e as reformas implementadas 
neste curto período de tempo 
mostraram resultados positi-
vos. “Por isso, a importância 
de se continuar nesse caminho 
virtuoso”, afi rmou. Goldfajn 
também reforçou que o BC e 
o Ministério da Fazenda têm 
atuado, desde a última semana, 
para dar liquidez aos mercados. 
A atuação do BC tem ocorrido 
por meio de leilões de swaps 
e a do Tesouro Nacional, por 
meio de operações com títulos 
públicos.

“O BC e o Tesouro Nacional 
têm vários instrumentos à 

Moody’s rebaixa 
rating da JBS

A agência de classifi cação 
de risco Moody’s rebaixou e 
colocou em revisão os ratin-
gs da empresa JBS. O grupo 
brasileiro, maior companhia 
de carne bovina do mundo, é 
um dos protagonistas da crise 
política no país desde a semana 
passada, quando vieram à tona 
os detalhes de delação premiada 
feita por seus fundadores, os 
irmãos Joesley e Wesley Batista.

Foram rebaixados em um ní-
vel, e colocados sob análise para 
novo rebaixamento, os ratings 
da JBS S.A e da sua subsidiária, 
a JBS USA. “A ação se segue à 
confi rmação pela JBS S.A. de 
que sete executivos da compa-
nhia e sua controladora, a J&F 
investimentos, entraram em 
um acordo de delação premiada 
com a Procuradoria-Geral da 
República devido a alegações 
de corrupção”, afi rma a Moody’s 
em comunicado.

Segundo a agência, o rebaixa-
mento deve-se ao “aumento de 
riscos” relacionados à possibili-
dade de futuras ações judiciais 
e problemas de governança e 
liquidez da empresa (ABr).

O empresariado projeta um 

cenário mais favorável

para o setor.

O Índice de Confi ança do 
Empresariado do Comércio 
(Icec) cresceu 2,7% de abril 
para maio, atingindo 103 
pontos e consolidando-se na 
zona positiva, uma vez que, no 
resultado de abril, o indicador 
também já havia se situado 
acima de 100 pontos. Os dados 
foram divulgados ontem (22) 
pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). O resultado 
apresentou altas generalizadas 
em todos os itens pesquisados. 
Na base de comparação anual, 
a confi ança dos comerciantes 
obteve a maior taxa positiva da 
série histórica do indicador, ao 
variar 30%. 

Para a economista da confe-
deração Izis Ferreira, o empre-
sariado projetam um cenário 
mais favorável para o setor. 
“Os comerciantes começam a 
enxergar sinais de retomada 
lenta e gradual das vendas, em 
um cenário de desempenho 
mais favorável da atividade 
do comércio, que esperamos 
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Doria: ‘pode ter certeza, a 

Cracolândia não vai

mais existir’.
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Confi ança do comércio cresce 2,7%, com 
alta em todos os itens, segundo a CNC

aumento chega a 74,8%. A per-
cepção dos varejistas quanto 
às condições atuais da econo-
mia melhorou em maio 9,4%. 
Melhorou também em relação 
ao desempenho do comércio, 
com crescimento de 7,6%, e 
às condições e ao da própria 
empresa (+5%).

Para Izis Ferreira, o desem-
penho do subíndice da situação 
atual refl ete a desaceleração no 
ritmo de contração na atividade 
do comércio. “Apesar da queda 
nas vendas do varejo acima do 
esperado em março, as taxas 
negativas da evolução do vo-
lume de vendas vêm perdendo 
folêgo”, acrescentou Izis.  Para 
81,4% dos entrevistados, há 
uma expectativa de que o 
desempenho da economia con-
tinue melhorando para o setor 
nos próximos seis meses. Para a 
entidade, “apesar de ainda per-
sistirem algumas incertezas, as 
vendas do comércio em 2017 
devem experimentar melhora, 
com aumento de 1,5%”.

que se consolide na segunda 
metade de 2017”. 

A percepção dos comercian-
tes sobre as condições atuais 
chegou a 71,3 pontos, uma va-
riação positiva de 7% em relação 
a abril, com ajuste sazonal. 

Na comparação anual, o 

São Paulo - O prefeito de São 
Paulo, João Doria, disse ontem 
(22), que a Cracolândia não 
voltará a existir na região da 
Luz. As ações para coibir o uso 
de drogas na região serão con-
tínuas e perpetuadas durante 
a sua gestão. 

“Não volta mais, não volta 
mais. Pode afi rmar, pode du-
vidar, mas pode ter certeza, 
enquanto eu for prefeito de São 
Paulo, a Cracolândia não vai mais 
existir. Ali, a partir de agora, é 
um espaço reconquistado pela 
cidade, pela cidadania e pelos 
habitantes que poderão circular 
com segurança”, disse o prefeito

Doria afi rmou ainda que vai 
manter permanentemente as 
ações na região, com o uso de 
câmeras de monitoramento 
móveis e fi xas. Também disse 
que a Prefeitura já iniciou a ins-
talação de tapumes e demolição 
de hotéis da Cracolândia - al-
guns deles foram emparedados 
com tijolos de concreto. 

“O próximo passo será a 
derrubada e a implantação de 

‘Enquanto eu for prefeito, 
não vai ter mais Cracolândia’

moradias dos programas Casa 
Paulista e Casa da Família, um 
CEU (Centro de Educacional 
Unifi cado), uma creche e uma 
UBS (Unidade Básica de Saú-
de)”, disse. 

Doria afi rmou também que 
o programa Redenção fará 
ações “em breve” em pequenas 
cracolândias na Vila Nova Ce-
agesp, Radial Leste, e Roberto 
Marinho, onde há atuação do 
pequeno tráfi co, segundo o 
prefeito (AE).

‘Não há monopólio’ de 
gás, diz Petrobras

Em comunicado oficial, o 
Cade negou infl uência política 
em suas decisões. “A EPE fez 
ou reiterou seu pedido de me-
dida preventiva ao menos seis 
vezes, pedido esse que não foi 
deferido pelo Cade em nenhum 
momento. Também não houve, 
até agora, qualquer parecer ou 
decisão do Cade em favor da 
EPE, tendo sido expedidos inú-
meros ofícios e atos instrutórios 
conduzidos pela área técnica do 
órgão, o que demonstra que o 
caso tem sido conduzido dentro 
da normalidade e sem quaisquer 
favorecimentos” (AE).

Decisão sobre Selic no 
curso de reuniões

disposição”, afirmou. “Essa 
atuação fi rme e serena tem 
foco no bom funcionamento dos 
mercados. Não há relação direta 
e mecânica com a política mo-
netária, que continuará focada 
nos seus objetivos tradicionais”, 
acrescentou. Goldfajn também 
repetiu que o Brasil tem amorte-
cedores robustos e está menos 
vulnerável a choques, internos 
ou externos. “O BC atuará 
sempre que necessário, para 
manter a plena funcionalidade 
dos mercados”, afirmou em 
participação no evento “2017 
Leadership Forum”, promovido 
pela Mckinsey & Company, em 
São Paulo (AE).

Relatório da reforma 
trabalhista será lido

sento o parecer na Comissão de 
Assuntos Sociais, como previs-
to. O calendário está mantido”, 
anunciou. Entretanto, o relator 
pondera que haverá pressão de 
outros partidos e que é possível 
que haja atrasos nas votações. A 
previsão era que o projeto fosse 
votado no plenário do Senado 
entre 12 e 15 de junho.

Segundo o relator, a mu-
dança em seu posicionamento 
aconteceu após reuniões com 
lideranças partidárias, que 
entenderam que era melhor 
dar continuidade à pauta. “Não 
podemos misturar crise de go-
verno com interesse nacional”, 
argumentou (AE).



OPINIÃO
Temos que 

nos adaptar à 
transformação digital

As organizações 

passaram a defi nir 

novas diretrizes e 

determinar modifi cações 

internas para 

acompanhar várias 

tendências

A transformação digital 
certamente é a mais 
substancial. Mesmo 

que ela provoque mudanças e 
desconforto, pode vir seguida 
em muitos casos de opor-
tunidades de mercado que 
provocam adaptação à nova 
realidade. E essa adaptação 
se estende aos parceiros de 
negócios e seu ecossistema. A 
transformação digital atinge a 
todos e, portanto, as energias e 
os esforços despendidos para 
se destacar devem ser com-
partilhados entre as pessoas 
que trabalham em diferentes 
segmentos. 

Big Data, acreditamos, está 
no “olho do furacão” de tudo o 
que está acontecendo em todo 
o processo de transformação 
digital. Big data transforma os 
modelos de negócios e como 
consumimos serviços, nos 
transportando de um mundo 
no qual compramos bens 
(instalações, manutenção e 
serviços) para outro, em que já 
não somos proprietários, mas 
usuários que pagam por servi-
ços com faturamento mensal 
proporcional ao solicitado. 

Essa é uma revolução que 
atinge a todos os integrantes 
da cadeia de valor. Só para dar 
um exemplo de uma das verti-
cais de mercado, se as cadeias 
hoteleiras não se importarem 
com o que se passa em portais 
como Trivago ou Experia, te-
rão sérios problemas em sua 
cadeia de valor. Isso signifi ca 
que temos de prestar muita 
atenção às demandas do 
cliente fi nal.

Em relação aos planos de 
todas as empresas envolvidas 
em uma cadeia de valor – sejam 
fabricantes, distribuidores, in-

tegradores e todos os parceiros 
de vendas e serviços –, eles 
devem ser adaptados ao novo 
modelo de negócios. Empresas 
que estavam acostumadas a 
vender equipamentos e manter 
receita em torno de serviços e 
manutenção precisam traçar 
novos objetivos. 

Essa revolução tecnológica 
está sendo preparada há tem-
pos, o que traz como conse-
quência a necessidade de se 
preparar para as mudanças no 
modelo de negócios que vêm 
associadas à comercialização 
de soluções. É necessário 
capacitar os parceiros de ne-
gócios para entrar no novo 
modelo de forma distinta de 
como trabalham agora. 

Já não se vai faturar um 
grande volume de uma só vez 
em um pedido, mas faturá-
-lo em parcelas mensais por 
quatro anos. Processos terão 
de ser alterados em muitos de-
partamentos de uma empresa 
para se atingir esse objetivo, 
entre eles fl uxos fi nanceiros, 
caixa e a forma de vender. 
No caso de soluções de redes 
de dados e voz, são elas que 
podem oferecer aptidão às 
organizações para enfrentar 
com efi ciência as demandas 
de novos modelos. 

Aliadas às aplicações de cola-
boração capazes de integrar as 
redes físicas com as móveis, a 
inovação tecnológica vai ajudar 
as empresas a alcançar com 
êxito o processo de digitaliza-
ção e do Network on Demand. 
É isso que vai proporcionar a 
infraestrutura, a conectividade 
e os serviços de cloud no modo 
IaaS –Infraestrutura como 
Serviço.

A transformação digital é 
um processo que vai afetar a 
todas as profi ssões. E o seu 
elemento-chave está rela-
cionado diretamente ao big 
data. Infelizmente, quem não 
buscar a adaptação, tende a 
se extinguir.

(*) - Communications Sales Developer 
da Alcatel-Lucent Enterprise.

Rodrigo Pistori Pivetti (*)
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Somente 28,7 milhões de pessoas foram vacinadas.

Isso signifi ca 53% do público-alvo.

Um balanço do Ministério 
da Saúde, mostra que 
somente 28,7 milhões 

de pessoas foram vacinadas, 
apenas 53% do público-alvo. É 
fundamental que as pessoas se 
vacinem neste momento para 
estarem protegidas durante 
o inverno, quando os diversos 
vírus da infl uenza começam a 
circular com maior intensida-
de. A vacina demora cerca de 
15 dias para fazer efeito após 
aplicada. 

A escolha dos grupos prio-
ritários segue recomendação 
da OMS. O público-alvo é 
formado por 54,2 milhões de 
pessoas consideradas mais 
vulneráveis para complicações 
da doença. A meta do governo 
é vacinar 90% desse grupo. A 
dose está disponível nos postos 
de vacinação para crianças de 
6 meses a menores de 5 anos, 
pessoas com 60 anos ou mais, 
trabalhadores de saúde, povos 
indígenas, gestantes, puérperas 

França 
fará teste 
e mudará 
estrutura
das aulas
para crianças

O novo governo de Emmanuel 
Macron fará uma mudança 
em mais de duas mil escolas 
francesas para o próximo ano 
letivo: as classes deverão ter 
apenas 12 alunos cada para 
um melhor aproveitamento do 
ensino. O anúncio da mudança 
foi realizado ontem (22) pelo 
ministro da Educação, Jean-
-Michel Blanquer, e atinge 2,2 
mil escolas de ensino primário 
das áreas de instrução prioritá-
ria ou de instrução prioritário 
reforçada. As crianças dessas 
unidades tem entre dois e seis 
anos de idade.

De acordo com Blanquer, 
“diversos estudos demonstram 
que a subdivisão em pequenas 
classes é mais efi caz” e que as 
aulas das classes prioritárias 
terão apenas 12 ao invés dos 
24 alunos como é atualmente 
como forma de ‘experimenta-
ção’. “A prioridade é a escola 
primária, que é a mãe de todas 
as batalhas. Nosso objetivo é 
que os alunos saiam da escola 
primária com a aprendizagem 
essencial. Temos que sair da 
escola primária tendo apren-
dido a ler, escrever, contar e 
a ter respeito pelos outros”, 
disse ainda o ministro. A medida 
suscita críticas de sindicatos 
franceses e de professores, que 
afi rmam que não há estruturas 
para o ensino ser feito dessa 
maneira. (ANSA/COM ANSA).

O presidente da Coreia do 
Norte, Kim Jong-un, aprovou 
a produção em larga escala 
de um novo míssil de médio e 
longo alcance, o Pukguksong-2 
(KN-15). A autorização para a 
fabricação da arma veio após o 
país ter sucesso em um teste do 
equipamento no fi m de semana. 
“Esse tipo de míssil deve ser 
rapidamente produzido em 
massa e em série”, disse o di-
tador norte-coreano citado pela 
agência de notícias Yonhap. 

Kim Jong-un supervisionou 
pessoalmente o teste do K-15 
no domingo e comemorou o 
sucesso do míssil em atingir 
seus respectivos alvos. O 
equipamento teria sobrevoado 
cerca de 500 km e caído no Mar 
do Japão. “O objetivo do lança-
mento era a verifi cação de todos 
os indícios técnicos e a análise 
de sua adaptação diante de 

MP cria Refi s para 
débitos de empresas 
com autarquias

O governo publicou, na edição 
de ontem (22) do Diário Ofi cial 
da União, medida provisória (MP) 
que institui o novo Programa de 
Recuperação Fiscal (Refi s), o 
Programa de Regularização de 
Débitos não Tributários (PRD) 
de empresas junto às autarquias 
e fundações públicas federais e à 
Procuradoria-Geral Federal.

A adesão ao PRD ocorrerá 
por meio de requerimento a ser 
efetuado no prazo de 120 dias, 
contados da data de publicação da 
regulamentação pelas autarquias, 
fundações públicas e a procura-
doria. O programa abrangerá os 
débitos em discussão administra-
tiva ou judicial, segundo o texto 
da MP 780/2017. Segundo o Minis-
tério do Planejamento, a medida 
contribui para a manutenção ou 
restabelecimento do acesso ao 
capital por parte das empresas 
que aderirem ao programa. 

“A MP é convergente com ou-
tras ações governamentais que 
visam a recuperação da economia 
brasileira. O parcelamento dos 
débitos também contribui para 
a elevação da arrecadação de 
receitas governamentais em um 
momento em que o governo busca 
reequilibrar as contas públicas do 
país”, disse a pasta em nota (ABr).

Os estudos online permitem que o estudante organize o próprio 

tempo e tenha acesso a um plano de estudos personalizado.

Feita a inscrição no Enem, 
estudantes podem desde já 
aprofundar ainda mais os es-
tudos. O Geekie Games abriu 
acesso a um simulado gratuito 
com dois cadernos de provas. 
As áreas de conhecimento 
estão organizadas da mesma 
forma que o Enem: have-
rá questões de linguagens, 
códigos e suas tecnologias 
e ciências humanas e suas 
tecnologias no primeiro dia 
de avaliação; matemática e 
suas tecnologias e ciências 
da natureza e suas tecnolo-
gias estarão no segundo dia 
de prova. 

Após iniciado o teste, os 
estudantes terão até duas 
horas seguidas para concluir 
cada caderno de prova. Ao 
entregá-las, os participantes 
receberão imediatamente 
um relatório gratuito com os 
assuntos mais errados, além 
do gabarito das questões. 
Também poderão comparar se 
conseguiriam ou não ser apro-
vados no curso que desejam, 
com base nas notas do ano 
passado. Para fazer os simu-

D
iv

ul
ga

çã
o

Su
am

i D
ia

s/
 G

ov
-B

A

Campanha de vacinação contra 
gripe termina na sexta-feira

Esta é a última semana da campanha de vacinação contra a gripe, a vacina está disponível nos postos 
de saúde até a próxima sexta-feira (26) para o público-alvo da campanha

(SUS) devem se dirigir aos 
postos em que estão registra-
dos para receber a vacina, sem 
a necessidade de prescrição 
médica.

À população em geral, o Minis-
tério da Saúde orienta a adoção 
de cuidados simples para evitar a 
doença, como: lavar as mãos vá-
rias vezes ao dia; cobrir o nariz e 
a boca ao tossir e espirrar; evitar 
tocar o rosto; não compartilhar 
objetos de uso pessoal; além de 
evitar locais com aglomeração 
de pessoas.

Mesmo as pessoas vacinadas 
devem procurar o médico ao 
apresentar os sintomas da 
gripe: febre, tosse ou dor na 
garganta, além de outros, como 
dor de cabeça, dor muscular 
e nas articulações. O agrava-
mento do quadro de gripe pode 
ser identifi cado por falta de 
ar, febre por mais de três dias, 
piora de sintomas gastrointes-
tinais, dor muscular intensa e 
prostração (ABr).

(até 45 dias após o parto), po-
pulação privada de liberdade, 
funcionários do sistema pri-
sional e pessoas com doenças 
crônicas não transmissíveis ou 
com outras condições clínicas 
especiais, além de professores 
da rede pública e particular.

Pessoas com doenças crôni-
cas não transmissíveis e com 
defi ciências específi cas devem 
apresentar prescrição médica 
no ato da vacinação. Pacientes 
cadastrados em programas de 
controle das doenças crônicas 
do Sistema Único de Saúde 

Plataformas online para 
simulado do Enem

lados de 2017 basta que o estu-
dante crie uma conta gratuita 
no site (https://geekiegames.
geekie.com.br/simulado-enem/
do Geekie Games).

Outro simulado é o Descom-
plica (https://descomplica.com.
br/). As inscrições estão aber-
tas. Com o mesmo formato do 
Enem, o simulado aplicado em 
dois domingos. Os estudantes 
terão acesso à correção e às no-
tas do Sistema de Seleção Uni-

fi cada (Sisu) do ano passado, 
para que possam estimar se 
conseguiriam ser aprovados 
no curso que desejam. 

Segundo o professor de 
física e CEO da plataforma 
Descomplica, Marco Fisbhen, 
os estudos online permitem 
que o estudante organize o 
próprio tempo e tenha aces-
so a um plano de estudos 
personalizado, voltado para 
as próprias demandas (ABr).

Líder norte-coreano aprova 
fabricação em massa de míssil
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Presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

diversas condições de batalha, 
antes que o míssil seja enviado 
a unidades militares para uso”, 
afi rmou o líder do país.

Há uma semana, a Coreia do 
Norte testou outro míssil, o 
Hwasong 12, que alcançou 800 

km. Os testes, que já totalizam 
oito desde o início do ano, 
aumentam a tensão na região 
asiática e as provocações contra 
os Estados Unidos, cujo presi-
dente, Donald Trump, promete 
respostas (ANSA/COM ANSA).

A prefeitura de São Paulo registrou, desde o 
início do ano, a menor frota de transporte coletivo 
de toda a série histórica que começou em 2006. 
A média mensal de ônibus e micro-ônibus nos 
quatro primeiro meses de 2017 chegou a 14.512 
veículos, segundo dados do órgão responsável por 
administrar o transporte público na maior cidade 
do país, a SPTrans.

O número fi ca abaixo do de 11 anos atrás, quando a 
média mensal, considerando todos os meses do ano, 
alcançou 14.761 veículos em circulação. Em nota, a 
SPTrans explicou que a variação da frota ocorre em 
função de ajustes operacionais e argumentou que, 
apesar da redução no número de veículos, aumen-
tou a capacidade de transporte de passageiros, já 
que ônibus menores estão sendo substituídos por 
veículos maiores, como os biarticulados.

Os números ofi ciais mostram que, em abril de 2006, 
a frota tinha capacidade para 958 mil passageiros. Em 

abril deste ano, esse número chegou a 1,153 milhão 
de pessoas. Um aumento de quase 20% na capaci-
dade. De outro lado, em 11 anos, também aumentou 
o número de usuários do sistema, com acréscimo 
de 10%, aproximadamente. Em todo o ano de 2006, 
foram transportados 2,661 milhões de passageiros. 
Nos 12 meses do ano passado, esse número chegou 
a 2,915 milhões de pessoas. Até abril deste ano, já 
tinham sido transportadas 917 mil pessoas. 

Os números das planilhas ofi ciais são sentidos 
na prática por quem anda de ônibus na maior ci-
dade do país. Cinelly dos Anjos, que é empregada 
doméstica e precisa pegar até três ônibus todos os 
dias para chegar ao trabalho, relaciona a redução 
do número de veículos com a queda na qualidade 
do serviço: “Por causa do tempo que você espera. 
Você espera muito, sabe? É uma falta de respeito 
com a gente, que paga muito caro pra andar mal 
dentro desses onibus apertados”.

Capital paulista tem menos ônibus em circulação

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1007318-17.2016.8.26. 0047 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro de Assis, Estado de SP, Dr(a). Adilson Russo de Moraes, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Irmâos Ludwig Transporte e Servicos Ltda Epp, Sp-333, S/N, Km 406 + 360m,
Parque Universitário - CEP 19806-760, Assis-SP, CNPJ 96.313.994/0001-75, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.a., alegando em síntese: a
requerida não liquidou a fatura de nº 230825577, com vencimento em 10/05/2016, no valor de R$
46.969,94 (quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais, noventa e quatro centavos), fatura
de nº 234970287. Determinada a citação do requerido, este não foi localizado em diligências
empreendidas, sendo certo que se encontra em local ignorado. Em decorrência, nos termos do artigo
700 do Código de Processo Civil, fica devidamente citado para que, no prazo de 15 dias, efetue o
pagamento do débito, ou, caso queira, apresentar embargos, sob pena de constituição do contrato em
titulo executivo judicial. Valor da causa: R$ 46.969,94 (quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e
nove reais, noventa e quatro centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
* dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de Assis, aos 02 de maio de 2017.                                                                                     (23 e 24)

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

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Transformação digital 
deve começar pelo básico

Nasci em Japurá, no 

noroeste do Paraná, 

uma cidade que tem 9 

mil habitantes

Foi ali, no meio de uma 
fazenda de gado, e um 
ambiente simples, que 

comecei a compreender sobre 
o que realmente faz diferença 
no sucesso de qualquer empre-
endimento: o gerenciamento 
do capital humano. Desde cedo 
notei que todos gostam de ser 
bem tratado e ter o seu trabalho 
reconhecido e é essa a política 
que busco implementar. Sabe-
mos que as pessoas são o nosso 
ativo mais importante.

Uma boa gestão de pessoas 
entende a necessidade do 
outro, sabe atrair, conquis-
tar, reter, sabe o que cada 
um precisa para viver bem. 
Eu tenho prazer em poder 
contribuir com a evolução 
dos empregados da empresa, 
tenho conversas diárias, com 
muitos colaboradores para 
ensinar coisas simples como, 
por exemplo, a fazer um fl uxo 
de caixa, sobre os objetivos de 
sua vida pessoal e profi ssional, 
como estão se preparando e o 
que os motiva a evoluir.

Como líder e gestor eu sei 
que é preciso que meus colabo-
radores tenham a vida pessoal 
e fi nanceira bem resolvida, 
uma pessoa cheia de dívidas 
não vai conseguir produzir 
de forma adequada, vai estar 
sempre com a cabeça em outro 
lugar, e quero ajuda-los para 
não ter este tipo de preocupa-
ção, pois preciso deles 101% 
focados em nossos clientes. 
Decidi ajudar estas pessoas 
a olhar para o básico, fazer o 

simples, de maneira efi ciente, 
que gere resultados reais para 
suas vidas e para a empresa, 
sendo assim, busco o melhor 
que cada colaborador pode 
entregar.

Cada gestor sabe que precisa 
manter os colaboradores enga-
jados, fazer com que todas as 
tarefas e metas sejam cumpri-
das de acordo com o planejado. 
E cabe aos líderes encontrar 
formas de adaptar a empresa 
e todos que dela fazem parte 
às mudanças do mercado.

Sei que os funcionários 
também podem ter este cres-
cimento como meta. Eu incen-
tivo para que cada líder pense 
como dono e encontrem os 
caminhos da mudança, temos 
sempre que nos reinventar, 
criar coisas novas. Toda em-
presa de tecnologia precisa 
respirar a mudança.

Além de identifi carmos os 
líderes, programamos investir 
na formação da equipe. Isso ga-
rante com que os funcionários 
reciclem seus conhecimentos 
e consequentemente, passem 
a oferecer um melhor serviço 
e um melhor atendimento aos 
nossos clientes porque somos 
preocupados com a qualida-
de da prestação de nossos 
serviços. E não há nada de 
espetacular nisso, é algo bem 
simples, mas que muitas vezes 
é esquecido pelas grandes 
corporações, pelos CEOs das 
maiores empresas. 

E voltando ao básico da boa 
administração estamos trans-
formando a empresa, sendo 
mais produtivos e com uma 
equipe mais feliz.

(*) - É CEO da CorpFlex.

Edivaldo Rocha (*)

A - Meios de Pagamento 
Hoje, no Transamérica Expo, das 14h00 às 17h00,  a Cards Payment & 
Identifi cation 2017, em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e 
Consumo, realizam o Fórum Varejo, um evento especifi co para varejistas, 
que abordará temas como meios de pagamento, perfi l do novo consumi-
dor, novas tecnologias e logística. Conta com quatro palestrantes: João 
Galassi, da Abras; Danilo Nascimento da Dotz, Hélio Biagi e Ricardo 
Yamaguti, da BTR Financial; e Israel Nacaxe, da Propzmedia. Painel 
debate as  expectativas em relação ao futuro dos meios de pagamento. 
A participação é gratuita, porém necessita de uma pré-inscrição, que 
deve ser realizado no site do evento (www.cards-expo.com.br). 

B - Energias Renováveis
Começa hoje (23) e vai até quinta-feira (25), no São Paulo Expo, a 6ª 
EnerSolar + Brasil/Feira Internacional de Tecnologias para Energia 
Solar. Apresentando as mais recentes tecnologias, produtos e serviços 
voltados para o setor de energias renováveis, o evento reune toda a 
cadeia da indústria produtiva dos segmentos da energia solar, eólica, 
biomassa e GTDC, a fi m de auxiliar o desenvolvimento e expansão do 
setor e infl uenciar pessoas e empresas a investir na diversifi cação de 
fontes renováveis de energia. A expansão do setor estimula a criação de 
novas tecnologias e produtos de mais de 80 expositores. Programação 
e mais informações: (http://enersolarbrasil.com.br/16/feira-congresso-
-ecoenergy/).

C - Biotecnologia no Esporte 
A prática de atividade física em jejum ganha cada vez mais adeptos, 
assim como exceder na quantidade dos exercícios durante os trei-
nos. Os especialistas questionam essas tendências que prometem 
resultados imediatos. A UFSCar está lançando o curso “Biotecnologia 
Aplicada ao Esporte”, a utilização da biologia molecular nas práti-
cas esportivas. Embasamento teórico e prático quanto às análises 
genéticas, que são cada vez mais utilizadas para descobrir talentos 
no esporte. É voltado para profi ssionais da Saúde que atendam pa-
cientes diretamente, como nutricionistas, fi sioterapeutas, médicos, 
educadores físicos, mas também para os que atuam em laboratórios, 
como biólogos, físicos, biotecnólogos, dentre outros. Informações 
(www.biotecesporte.faiufscar.com). 

D - Vestibulinho da Saúde 
Interessados em cursar Ensino Técnico na área de Saúde podem se 
inscrever até o dia 6 de junho no Vestibulinho da Escola Técnica de 
Saúde Pública Professor Makiguti, que fi ca em Cidade Tiradentes Zona 
Leste da capital. Ao todo são 480 vagas disponíveis em quatro cursos. 
técnicos: Saúde Bucal, Farmácia, Análises Clínicas e Gerência em Saúde. 
As aulas acontecem nos períodos matutino, vespertino e noturno. Para 
cada curso e período serão oferecidas 40 vagas. As inscrições podem 
ser feitas pelo site (www.nossorumo.org.br) ou em um posto montado 
na própria escola (Av. dos Metalúrgicos, 1945). Nos últimos três dias 
de cadastro (2, 5 e 6 de junho) o posto funcionará até às 20h00. A taxa 
de inscrição é de R$ 28,90.

E - Mídias Sociais
Com a popularização dos smartphones, as mídias sociais nunca foram 
tão acessadas, e em uma frequência quase que impossível de ser aferida. 
Há todo momento são fotos, mensagem, propagandas, protestos dos 
mais variados tipos e para diversos públicos. A necessidade de mostrar 
o que pensa, ou o que está fazendo, nunca se tornou tão essencial na 
sociedade. Quem deseja saber um pouco mais sobre o assunto, pode 
participar do curso presencial “Planejamento de Mídias Sociais”, pro-
movido pela ESPM, nos dias 9 e 10 de junho, das 19h30 às 22h30. Mais 
informações no site: (http://www2.espm.br/cursos/espm-sao-paulo/
inovacao-em-planejamento-de-midias-sociais).

F - Mais Amada 
A Nestlé é a marca Mais Amada de 2017. A gigante suíça do setor ali-
mentício, vice-campeã em 2016, interrompeu uma sequência de vitórias 
de empresas automotivas, com Harley-Davidson e Ferrari vencedoras, 
respectivamente, nos anos de 2016 e 2015, no ranking desenvolvido pela 
Offi cina Sophia, empresa de consultoria pertencente à holding HSR. 
As marcas Swarovski (2º), Louis Vuitton (3º), Victor Hugo (4º), Sadia 
(5º), Havaianas/Ferrari (6º), Nike (7º), Lamborghini/Marc Jacobs (8º), 
MAC (9º) e Adidas/Harley-Davidson (10º) completaram o Top-10 na 
pontuação geral. Os novos resultados da pesquisa apontaram também 
maior relevância no driver “Feita pra Mim” na construção do amor às 
marcas. Saiba mais em: (http://www.hsr.specialistresearchers.com.br/
maisamadas2017/).

G - Busca de Talentos 
A Fundação Estudar está com inscrições abertas para a ‘Conferência Na 
Prática’, evento gratuito destinado a universitários e recém-formados. 
Marcado para o dia 1º de agosto, será inteiramente focado na área de 
mercado fi nanceiro, a fi m de conectar os jovens com diferentes organiza-
ções e apresentá-los aos diferentes mercados e funções do setor. Contará 
com empresas dos mais variados segmentos, como bancos de atacado e 
varejo, bancos de investimentos, fundos de venture capital, fundos de 
private equity, seguradoras e gestoras de meios de pagamentos. Serão 
selecionados 250 jovens de alto potencial, que poderão participar de 
sessões de speed coaching com especialistas. Inscrições e mais infor-
mações pelo site (www.napratica.org.br/conferencia).

H - Planejamento Sucessório
A Miguel Silva & Yamashita Treinamento Profi ssional, realiza no dia 11 de 
agosto, das 8h30 às 17h30, o seminário sobre “Planejamento Sucessório 
na Empresa Familiar”. O evento será ministrado pelo professor Miguel 
Silva, tributarista e especialista em direito empresarial, e tem como 
foco  preparar e orientar os fundadores, herdeiros e administradores 
de patrimônio empresarial e demais bens e direitos, para realizar uma 
sucessão empresarial planejada,  com segurança jurídica e exitosa. O 
treinamento é destinado a sócios-titulares, herdeiros, administradores, 
gerentes, controllers, contabilistas, advogados e demais profi ssionais 
envolvidos com a matéria. Mais informações e inscrições (http://www.
sabertreina.com.br/site2013/ver_programa.php?id=211).

I - Fundamentos das Tecnologias
Estão abertas as inscrições para participar do Google Cloud OnBoard, um 
treinamento para desenvolvedores, programadores e especialistas em TI 
sobre fundamentos das tecnologias do Google Cloud Platform. Com inscrições 
gratuitas, o treinamento presencial acontece em 2 de junho, no Allianz Parque, 
em SP, e no DevCamp, em Campinas, além de contar com transmissão ao vivo 
em salas de cinema de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, 
Recife e Salvador. O treinamento será dividido em sete módulos focados 
nas tecnologias e soluções de nuvem do Google, como Google App Engine, 
Datastore, Storage, Container Engine, Compute Engine e Network, Big Data 
e Machine Learning. Mais informações e inscrições: (https://goo.gl/2blcTm). 

J - Destinos Náuticos
A Garmin, líder mundial em navegação por satélite, acaba de anunciar a 
aquisição do ActiveCaptain ™ - um banco de dados eletrônico baseado 
em comunidades que contém informações quase em tempo real sobre 
marinas, ancoradouros, pontos de interesse, locais e perigos náuticos.  O 
que é interessante é que a maioria é gerada pelo usuário para destinos de 
navegação em todo o mundo. O banco de dados possui mais de 250.000 
usuários e pode ser acessado via navegador web ou uma variedade de apli-
cações móveis. Outras informações: (https://activecaptain.com/index.php). 

A - Meios de Pagamento 
Hoje, no Transamérica Expo, das 14h00 às 17h00,  a Cards Payment & 

D - Vestibulinho da Saúde
Interessados em cursar Ensino Técnico na área de Saúde podem se 

Segundo a FecomércioRJ, 45% dos brasileiros desconhece que 

paga impostos ao ir às compras no supermercado.

O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT 
continua analisando os 30 países que possuem as maiores 
cargas tributárias do mundo em relação ao retorno de 

serviços à população, e, em 2017 constatou que pelo 6º estudo 
consecutivo o Brasil é o país que proporciona o pior retorno em 
serviços públicos à sociedade em proporção aos tributos arreca-
dados nas três esferas de poder: federal, estadual e municipal. 

O estudo “Carga Tributária/PIB x IDH – Cálculo do Índice de 
Retorno de Bem Estar à Sociedade”,  concluído em março, leva 
em consideração a carga tributária em relação ao PIB, ou seja, 
toda a riqueza produzida no País, e o Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH, que mede a qualidade de vida da população. O 
destaque desta edição é a Suíça, que no último estudo fi gurava 
em 4º lugar e agora aparece na liderança, como o país que, mesmo 
com uma carga tributária não tão elevada, de (26,90%) consegue 
oferecer à população serviços públicos de qualidade.

Já a Austrália que era líder do ranking, passou a ocupar a 4ª 
posição, fi cando atrás da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. O 
Brasil, mesmo com arrecadação altíssima (33,65% do PIB, em 2014 
), não consegue aplicar esses recursos de forma que a população 
tenha um melhor retorno desses valores, fi cando atrás de países 
da América do Sul, como Uruguai e Argentina. Apesar de terem 
cargas tributárias muito próximas à do Brasil,  a Espanha com 
(33,20%) ocupa a 12ª posição; a República Tcheca com (33,50%) 
assume a 15ª;  e Grécia com (35,90%) que mesmo em 20º lugar, 
estão muito à frente do País no que se refere à aplicação de 
recursos em benefícios  dos seus cidadãos.

De acordo com o presidente executivo do IBPT, João Eloi Olenike 
“Infelizmente, o Brasil apesar de registrar sucessivos recordes de 

A Fundação Procon-SP alerta 
aos consumidores que, de acordo 
com Lei Federal nº 12.007/2009, 
fornecedores de serviços públi-
cos ou privados, prestados ao 
consumidor de forma contínua, 
como fornecimento de água, luz, 
telefone, TV por assinatura, es-
colas, cartão de crédito, etc. são 
obrigados a encaminhar aos seus 
clientes, declaração de quitação 
anual de débitos que substitui-
rá os recibos e comprovantes 
mensais emitidos ao longo do 
ano anterior. 

A declaração deve ser envia-
da ao consumidor, junto ou na 
própria fatura a vencer no mês 
de maio ou no mês subsequente 
à completa quitação dos débitos 
do ano anterior. Este documento 
tem que compreender os meses 

de janeiro a dezembro de cada 
ano, tendo como base a data do 
vencimento da respectiva fatura 
e, somente terão direito a este do-
cumento aqueles que estiverem 
em dia com todas as parcelas ou 
mensalidades do ano anterior. 

Caso algum débito seja ob-
jeto de contestação judicial, o 
direito à declaração de quitação 
será apenas dos meses não 
questionados. Se o consumidor 
não tiver utilizado os serviços 
durante todos os meses do ano 
anterior, o documento deverá 
ser referente aos meses em que 
houve faturamento dos débitos. 
Caso o consumidor não receba 
a declaração de quitação de 
débitos dentro do prazo estipu-
lado por lei, deve questionar o 
fornecedor (Procon).

Dólar eleva 
competitividade 
do milho 
brasileiro

A recente forte valorização do 
dólar frente ao Real, devido a incer-
tezas políticas, elevou ainda mais a 
competitividade do milho brasileiro 
no mercado internacional. Com 
isso, o interesse para exportação 
aumentou e houve aproximação 
dos valores do milho no spot dos da 
paridade de exportação. Segundo 
pesquisadores do Cepea, além da 
recente alta do dólar, a maior com-
petitividade do cereal nacional está 
atrelada às consecutivas baixas nos 
preços do cereal brasileiro.

No mercado doméstico, compra-
dores e vendedores têm travado 
uma competição acirrada, com 
grande parte dos negócios reali-
zada para atender apenas neces-
sidades de curto prazo. No geral, 
agentes estão à espera da entrada 
da segunda safra, comportamento 
que se intensifi cou na última quin-
ta-feira, 18, por conta do câmbio. 
Em Campinas, o Indicador ESALQ/
BM&FBovespa caiu 0,1% entre 12 
e 19 de maio, a R$ 27,07 saca de 60 
kg no dia 19 (Cepea/Esalq).

O mercado f inanceiro 
reduziu a projeção para a 
inflação este ano pela 11ª vez 
seguida. A estimativa para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
passou de 3,93% para 3,92%, 
de acordo com o boletim 
Focus, uma publicação ela-
borada todas as semanas, 
pelo Banco Central (BC), 
e divulgada às segundas-
-feiras.

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 
caiu 4,36% para 4,34%, no 
segundo ajuste seguido. A 
projeção de instituições fi -
nanceiras para o crescimento 
da economia (Produto Inter-
no Bruto – PIB) permanece 
em 0,50%, este ano e em 
2,50%, em 2018.
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Brasil arrecada muito, mas não dá 
retorno em serviços à população

O estudo “Carga Tributária/PIB x IDH – Cálculo do Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade”, concluído 
em março, leva em consideração a carga tributária em relação ao PIB, ou seja, toda a riqueza produzida no 
País, e o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, que mede a qualidade de vida da população

arrecadação de tributos, continua oferecendo um péssimo retorno 
aos contribuintes, no que se refere às condições adequadas para 
o desenvolvimento da sociedade como, qualidade do ensino, 
atendimento de saúde pública, segurança, saneamento básico, 
entre outros serviços, fi cando estagnado seis anos consecutivos 
e vendo outros países com carga tributária menor ou equivalente 
evoluírem no ranking.”, observa (IBPT).

Declaração de quitação 
anual de débitos

Mercado reduz projeção de 
infl ação para 3,92% este ano

Para as instituições finan-
ceiras, a taxa básica de juros, 
a Selic, encerrá 2017 e 2018 
em 8,5% ao ano. Atualmen-
te, a Selic está em 11,25% 
ao ano. 

A Selic é um dos instrumentos 
usados para infl uenciar a ativi-
dade econômica e a infl ação. 
Quando o Copom aumenta a 
Selic, a meta é conter a de-

manda aquecida, e isso gera 
refl exos nos preços, porque 
os juros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a pou-
pança. Já quando o Copom 
diminui os juros básicos, a 
tendência é que o crédito fi que 
mais barato, com incentivo 
à produção e ao consumo, 
reduzindo o controle sobre a 
infl ação (ABr).

Processo Nº 0048678-81.2016.8.26.0100 9ª Vara Cível do Foro da Capital - S/P Edital de Intimação -
Prazo 20 dias - Proc. 0147059-03.2011.8.26.0100. O Dr. Valdir Da Silva Queiroz Junior, Juiz de
Direito da 9º Vara Cível do Foro da Capital - SP, Faz Saber a Edmilson Ferreira Silveira, RG 723.763,
CPF/MF Nº 068.314.318-28, que nos autos da ação de Cumprimento de sentença, requerida por
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue
o pagamento do valor de R$ 17.112,08, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 %
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta, aos 13 de Dezembro de 2016.   (23 e 24)

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002816-73.2016.8. 26.0002/01 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 13ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fernanda
Soares Fialdini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Karina de Souza Barros, CPF 229.993.148-17,
RG 40.822.371.6,que lhe foi proposta uma ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença
por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, objetivando sua Intimação por
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 12.236,40 que deverá ser devidamente
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob
pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15
dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 30 de março de 2017.                                                                                    (23 e 24)
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Ação controlada,
delação e o grave

cenário político do país

O Brasil sofreu mais 

um duro golpe em sua 

vida política na noite do 

último 17 de maio

Mais uma delação ex-
plosiva pode mudar 
os rumos do país. O 

presidente Michel Temer foi 
gravado por um dos donos do 
grupo J&F, proprietário do 
frigorífi co JBS, falando sobre 
a compra do silêncio do ex-
-deputado federal Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ). As grava-
ções foram legais, pois trata-se 
de uma ação controlada, pre-
vista na Lei de Organizações 
Criminosas. 

Neste caso, a Lei determina 
que o Ministério Público pode 
decidir o momento de divulgar 
as informações contidas nas 
gravações, na medida em que 
as investigações vão avançan-
do. O processo de delação dos 
executivos da JBS teve acom-
panhamento eletrônico de 
cédulas de dinheiro, fi lmagens 
e gravações, forma excepcional 
de investigação policial. Essa 
ação controlada fez parte do 
acordo de delação, no qual o 
investigado terá benefícios, 
como um tempo menor de 
prisão ou mesmo a extinção 
da pena. 

O futuro próximo deve ter 
pedido de impeachment ou 
até mesmo a renúncia de 
Michel Temer. Nesse caso, o 
Brasil se tornará uma zona 
cinzenta.  Inicialmente tería-
mos uma eleição indireta e o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, assumiria o cargo interi-
namente. Entretanto, não há 
condições morais e políticas 
neste momento de qualquer 
parlamentar envolvido na 
Operação Lava-Jato assumir 
o cargo de maior responsabili-

dade de nosso país. Temos um 
Congresso Nacional carcomido 
pela corrupção, são três quar-
tos de deputados e senadores 
envolvidos e investigados pelos 
mais variados crimes.

Ademais, não existe credibi-
lidade para Congresso Nacio-
nal eleger ninguém. Preciso 
pensar em alternativas, uma 
delas é uma Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) para 
alterar as atuais regras do jogo. 
Seria uma exceção neste terrí-
vel cenário, onde poderíamos 
pensar em eleições diretas.

Além de Temer, existem 
também acusações graves 
contra o senador Aécio Neves, 
que poderá ter seu mandato 
suspenso a qualquer momento 
pelas recentes revelações da 
delação de Joesley Batista, 
que entregou à Polícia Fede-
ral áudio em que o senador 
pede R$ 2 milhões para pagar 
seus advogados de defesa na 
Lava-Jato. O delator aponta 
ainda que a propina teria sido 
repassada para o senador Zeze 
Perrella. Trata-se de uma rede 
de corrupção que parece não 
ter fi m 

Essas delações e as próxi-
mas que virão ainda devem 
atingir muita gente graúda 
do BNDES, Caixa Econômica 
Federal, entre outros. Está se 
abrindo a caixa preta do Go-
verno Federal. Aguardemos os 
próximos capítulos desta triste 
página da política brasileira. 
Precisamos de ações rápidas 
e certeiras, mas também de 
serenidade para colocar o país 
nos trilhos corretos e começar 
a exterminar, de uma vez, os 
focos de corrupção que nos 
afundaram nesta crise.

(*) - É advogado especialista em 
Direito Público e Eleitoral e sócio

do escritório Aith Advocacia.

Marcelo Gurjão Silveira Aith (*)

É o único item da pauta. 
Já amanhã (24) poderão 
ser votadas oito medidas 

provisórias que estão próximas 
do prazo de validade – elas per-
dem a vigência entre os dias 29 
de maio e 2 de junho.

O projeto do Senado, propõe 
uma transição para as isenções 
fi scais concedidas unilateralmen-
te pelos estados, com prazos que 
variam de 1 a 15 anos de vigência 
para as atuais isenções e incenti-
vos. Um convênio do Confaz po-
derá perdoar os créditos exigíveis 
decorrentes das isenções de ICMS 
concedidas, prorrogando-as por 
períodos que variam de acordo 
com o setor da economia. 

O projeto permite que esse 
convênio seja aprovado e rati-
fi cado com o voto favorável de 
um mínimo de 2/3 dos estados 
e 1/3 dos estados integrantes 
de cada uma das cinco regiões 
do País. Atualmente, é preciso 
haver unanimidade dos estados 
para aprovar incentivos. Ama-
nhã (24), os deputados podem 

O projeto propõe uma transição para as isenções fi scais concedidas pelos estados,

com prazos que variam de 1 a 15 anos de vigência.

A Comissão de Trabalho da 
Câmara aprovou proposta que 
regulamenta o exercício da pro-
fi ssão de auxiliar de farmácias e 
drogarias. Pelo texto, só poderá 
exercer a atividade o trabalha-
dor com nível médio completo 
e curso profi ssionalizante. Será 
exigido ainda do funcionário 
registro na Carteira de Traba-
lho que comprove o ofício em 
farmácias e drogarias. O texto 
aprovado é um substitutivo 
do deputado Daniel Almeida 
(PCdoB-BA) ao projeto do ex-
-deputado Policarpo e a outra 
proposta apensada. 

Segundo Almeida, “a aprova-
ção se justifi ca pelo mais alto 
interesse público, uma vez que 
ampliará a qualidade e segu-
rança dos serviços oferecidos 
à sociedade”. O substitutivo 
incluiu a obrigação de os au-
xiliares de nível médio terem 
curso técnico de nível médio 
na área e estarem inscritos no 
Conselho Regional de Farmácia 
da sua localidade.

A proposta retirou o detalha-

mento das atribuições do auxi-
liar, previstas no texto original, 
como a organização do ambiente 
de trabalho e o zelo pela ética 
profi ssional e comercial na ven-
da de produtos prescritos por 
profi ssionais da saúde. Outra 
responsabilidade do auxiliar 
de farmácias e drogarias, será 
orientar o consumidor sobre 
fórmulas, bulas, prescrição 
medicamentosa, indicação e 
contraindicação de tipos de 
remédios, nomes de laborató-
rios, distribuição, controle e 
conservação de medicamentos 
e de outros produtos correlatos.

A proposta retirou a previsão 
de os órgãos de saúde pública 
fi rmarem convênios com as en-
tidades de classe dos auxiliares 
de farmácias e drogarias para 
participação desses profi ssio-
nais em campanhas educacio-
nais de saúde e de vacinação. O 
projeto, que tramita em caráter 
conclusivo, ainda será analisado 
pelas comissões de Seguridade 
Social; e de Constituição e Jus-
tiça (Ag.Câmara).

Almeida: “proposta ampliará a qualidade e segurança dos 

serviços oferecidos à sociedade”.

Comissão pode 
votar mínimo de 
enfermeiros nos 
serviços de saúde

A Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado pode votar, amanhã (24), 
projeto que regula o dimensionamen-
to do pessoal de enfermagem em 
serviços de saúde públicos e privados. 
A proposta recebeu parecer favorá-
vel, com duas emendas, do relator, 
senador Eduardo Lopes (PRB-RJ).

A medida foi sugerida FNE e en-
campada pela Comissão de Direitos 
Humanos, que assumiu a autoria do 
projeto. Ao justifi car a iniciativa, a 
FNE não só apontou o subdimensio-
namento das equipes de enfermagem 
nos serviços de saúde, mas também 
responsabilizou essa circunstância 
pela sobrecarga de trabalho para 
o pessoal da área. Os argumentos 
convenceram o relator na CAS a 
recomendar a aprovação do projeto. 
“O adequado dimensionamento das 
equipes de enfermagem é louvável do 
ponto de vista tanto da proteção dos 
trabalhadores dessa categoria profi s-
sional, quanto da garantia da qualida-
de do serviço prestado ao paciente”, 
avaliou Lopes. Assim, estipula-se a 
competência para o Conselho Fede-
ral de Enfermagem estabelecer, por 
meio de regulamento, parâmetros 
mínimos para dimensionar o pessoal 
de enfermagem necessário nos ser-
viços de saúde públicos e privados 
(Ag.Senado).

Uso de animais 
em testes de 
cosméticos é 
tema de debate

A proibição do uso de ani-
mais em testes na indústria de 
cosméticos, higiene pessoal 
e perfume será debatida em 
audiência pública da Comissão 
de Meio Ambiente do Senado 
amanhã (24). A iniciativa é 
do relator da proposta na co-
missão, senador Jorge Viana 
(PT-AC).

De acordo com o projeto da 
Câmara, os testes em animais 
somente serão permitidos em 
produtos com ingredientes que 
tenham efeitos desconhecidos 
no ser humano e caso não 
haja outra técnica capaz de 
comprovar a segurança das 
substâncias.

Para participar da discussão, 
foram convidados o coordena-
dor-geral de Saúde e Biotecno-
logia do Ministério da Ciência 
e Tecnologia, Luiz Henrique 
Mourão de Canto Pereira; 
o presidente da Associação 
Brasileira de Higiene Pessoal, 
Sérgio Pompilio; o diretor do 
Departamento de Pesquisa e 
Toxicologia da Humane Society, 
Troy Seidle, e a diretora técnica 
do Fórum Nacional de Proteção 
e Defesa Animal, Vânia de Fáti-
ma Plaza Nunes (Ag.Senado).

Assistentes sociais, que parti-
ciparam ontem (22) de audiência 
pública na Comissão de Direitos 
Humanos do Senado, denunciaram 
desmonte progressivo dos serviços 
previdenciários de reabilitação 
profi ssional e do Serviço Social no 
INSS. Eles criticaram a intervenção 
da Associação Nacional de Médicos 
Peritos (ANMP) no desenvolvi-
mento das ações do órgão.

Segundo os assistentes, essa 
ingerência tem prejudicado o 
funcionamento da própria insti-
tuição e afetado o conjunto dos 
trabalhadores do INSS, em especial 
os que atuam na área de Saúde do 
Trabalhador. Edivane de Jesus, re-
presentante da Comissão Nacional 
dos Assistentes Sociais, afi rmou 
que se discute a substituição de 
servidores por terceirizados e até 
estagiários.

“Não interessa à gestão que exis-
ta um serviço como a assistência 
social. Não se trata de corporati-
vismo, mas de garantir um serviço 
que é direito do trabalhador”, disse.

Os assistentes sociais afi rma-
ram que o governo, por meio de 
portarias, tem retirado direitos 
dos trabalhadores. Eles também 
criticaram a MP 739/16, que criou 

Os assistentes sociais do INSS afi rmaram que o governo tem 

‘retirado direitos dos trabalhadores’.

Horas após seu partido 
(PSB) anunciar ofi cialmente 
que estava deixando a base 
aliada do governo do presiden-
te Michel Temer, o ministro 
de Minas e Energia, Fernando 
Coelho Filho, seguia despa-
chando normalmente em seu 
gabinete, em Brasília. O PSB 
vem cobrando que Coelho Fi-
lho deixe o cargo desde que as 
delações premiadas dos donos 
e executivos da JBS vieram a 
público, na última quinta-feira 
(18). Apesar da crescente 
pressão de segmentos da 
legenda, Coelho Filho ainda 
não deixou claro se entregará 
o cargo ou se permanecerá, à 
revelia da decisão do partido. 

Assessores próximos dele 
não se arriscam a antecipar 
os próximos passos do político 
pernambucano, fi lho do atual 
senador e ex-ministro da Inte-
gração Nacional do primeiro 
governo Dilma, Fernando 
Bezerra Coelho.

No sábado (20), Coelho Fi-
lho foi o único fi liado ao PSB 
a comparecer a um almoço no 
Palácio da Alvorada, logo após 
o presidente Temer anunciar 
que as acusações do dono da 
JBS, Joesley Batista, não o 
levariam a renunciar ao cargo. 

Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.
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Câmara pode votar projeto que 
regulariza incentivos fi scais dos estados
O Plenário da Câmara realiza hoje (23) sessão extraordinária para votar o projeto que convalida 
isenções concedidas no âmbito da guerra fi scal entre os estados

votar a MP 755/16, que permite 
ao governo federal repassar 
diretamente a estados e muni-
cípios dinheiro do Fundo Pe-
nitenciário Nacional (Funpen) 
sem o uso de convênios. 

De acordo com o projeto de lei 

de conversão do senador Ricar-
do Ferraço (PSDB-ES), a partir 
de 2020, o repasse direto de re-
cursos do fundo para os estados 
e o Distrito Federal será de 40% 
da dotação orçamentária e não 
mais de até 10%, como estava 

previsto na MP original. Esses 
repasses, a título de transferên-
cia obrigatória, serão maiores 
em 2017 (até 70% dos recursos), 
diminuindo progressivamente 
em 2018 (até 45%) e em 2019 
(até 25%) (Ag.Câmara).

Após PSB deixar base aliada, 
Coelho Filho continua ministro

No mesmo dia, o ministro 
pediu até 48 horas para anun-
ciar à Executiva se fi ca ou não 
no cargo. Agora, encerrado o 
prazo, ele estaria aguardando 
o resultado de uma reunião das 
bancadas do partido na Câmara 
e no Senado, segundo fontes 
do partido. Em nota divulgada 
ontem (22) nas redes sociais, 
o diretório nacional do PSB 
voltou a mencionar a hipóte-
se de expulsar Coelho Filho, 
após a conclusão do processo 
disciplinar instaurado pelo 
Conselho de Ética, quando o 
ministro se afastou do cargo, e 
retornou a Câmara para votar 
a favor das reformas trabalhista 
e Previdenciária, contrariando 
decisão do partido.

“As deliberações da Co-
missão Executiva não podem 
ser, em hipótese alguma, 
disputadas ou relativizadas 
por qualquer dos integrantes 
do partido, dado o cenário em 
que ocorreram e a unanimi-
dade de que foram objeto”, 
diz a nota. “A sanção, que 
eventualmente se venha a 
aplicar, terá por fundamento, 
não apenas a infringência de 
disposições partidárias, mas 
a insensibilidade política para 
com as urgências dos segmen-
tos populares”, acrescentou 
o PSB. Nesta nota, o partido 
é mais enfático, ao afi rmar 
que, enquanto instituição 
partidária, “nunca integrou o 
governo” (ABr). 

Servidores do INSS denunciam 
‘desmonte progressivo’ do órgão

uma força-tarefa para rever bene-
fícios previdenciários. Os médicos 
recebem R$ 60 por perícia realizada 
dentro do chamado “pente-fi no”. 
Conforme denunciaram, em muitos 
casos tem se dado prioridade ao 
atendimento das revisões em vez 
da fi la normal de perícias.

Segundo Thaize Antunes, dire-
tora do Sindicato dos Servidores e 
Trabalhadores Públicos em Saúde, 
o presidente da ANMP, Francisco 
Cardoso, negociou com o governo a 

implementação da medida. “Pente 
fi no é utilizado para retirar piolho, 
um parasita. Não achamos que tra-
balhadores são parasitas. Parasitas 
são aqueles que se colocam do 
lado da elite por míseros 60 reais, 
cortando direitos dos trabalhado-
res”, disse. 

A Comissão de Direitos Huma-
nos é presidida de pela senadora 
Regina Sousa (PT-PI). O debate foi 
proposto pelo senador Paulo Paim 
(Ag.Senado).

Regulamentação
de auxiliar de

farmácia e drogaria

Pagos4all – Instituição de Pagamento Ltda.
CNPJ Nº 19.250.003/0001-01 - NIRE 35.2.2799838-2

Edital de Convocação
Ficam os Senhores Sócios convocados para reunião de sócios na sede social, em 31 de maio de 2017, às 11:30 
horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) proposta de dissolução da Sociedade; (b) nomeação de 
Liquidante; (c) aprovação do balanço de encerramento de atividades; (d) destinação dos resultados apurados no 
período; (e) apreciação do Instrumento Particular de Distrato Social e Extinção da Sociedade; e (f) outros assuntos 
de interesse geral. André Augusto Boesing – Sócio Administrador (Diretor Presidente)

Procedimento Comum nº: 0121663-98.2009.8.26.0001 Classe: Assunto: Procedimento Comum -
Obrigações Exequente Sociedade Beneficente São Camilo Executada: Nome da Parte Passiva
Principal<< Campo excluído do banco de dados >> Edital de Intimação, Com Prazo de 20 Dias. Proc.
Nº 0121663-98.2009.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I -
Santana, Estado de SP, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. Faz
Saber aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de Intimação da(s) Executada(S)
abaixo relacionada(S), expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório,
processa(m)-se os autos da ação Cumprimento de Sentença que lhes move Sociedade Beneficente
São Camilo. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua
Intimação, por edital, da penhora realizada sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BACEN JUD,
no valor de R$ 719,97, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para, se o caso,
apresentar Impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do
prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma
da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de janeiro de 2017.       (23 e 24)

Citação Prazo 20 dias Proc.  0174903-59.2010.8.26.0100 O Dr. Renato Acacio de Azevedo Borsanelli,
Juiz de Direito da 2ªVC da Capital/SP, Faz Saber A Soares & Campos Construções Ltda, na
pessoa do sócio Ricardo Audino Campos, Cnpj Nº 08.405.965/0001-76 e outros. que  Plano
Pitangueira Empreendimentos Imobiliários Ltda   lhe ajuizou ação Declaratória de Inexibilidade de
Título Cumulada Com Pedido De Indenização, objetivando a sustação definitiva do protesto  indicado
sob o número de protocolo 0238-7, de 20/07/2010, do 10º Tabelionato de SP, referente a  duplicata
mercantil nº 25, no valor de R$ 9.700,00, com a condenação da requerida ao pagamento de
indenização pelos danos causados, custas processuais e demais cominacôes legais. Estando a
requerida em lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, Por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e Passado nesta cidade de São Paulo,
aos 05 de Dezembro de 2016.                                                                                                        (23 e 24)
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Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 08 de junho de 2017, às 9:30 horas, na sede social da Companhia,
localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos. 
Ordem do dia: (i) deliberar sobre a eleição dos conselheiros independentes da Companhia; e (ii) instrução de voto da Companhia
na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as
providências cabíveis para a efetivação da deliberação do item “i” acima. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser
representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos 
termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”,  
com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 20 de maio de 2017. 
Madeira Energia S.A. - MESA - Saulo Alves Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração.

1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Ipiranga. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOSEFA ROSETTI SANT'ANNA, 
REQUERIDO POR MAURÍCIO SANT'ANNA - PROCESSO Nº1002715-12.2016.8.26.0010. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Elizabeth Kazuko Ashikawa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 29/03/2017 
14:45:03, foi decretada a PARCIAL INTERDIÇÃO de JOSEFA ROSETTI SANT'ANNA, CPF 
250.725.358-43, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, na forma dos artigos 4º, inciso III, do 
código de Processo Civil e 85 da Lei nº 13.146/2015, e nomeado(a) como CURADOR(A), em 
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maurício Sant'anna. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 03 de abril de 2017. 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Mercado Eletrônico S.A.Mercado Eletrônico S.A.Mercado Eletrônico S.A.Mercado Eletrônico S.A.Mercado Eletrônico S.A.
CNPJ: 00.117.351/0001-87

Demonstrações Financeiras  Findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

                   Individual                   Consolidado
Ativo          2016          2015           2016           2015
Circulante 24.469.925 27.884.307  31.094.701  35.109.860
Caixa e equivalentes
  de caixa 781.702 1.278.359 1.936.573 3.397.653
Aplicação Financeira 15.971.879 21.163.409 20.466.118 25.027.125
Clientes 8.710.891 6.765.438 9.645.903 7.972.734
(-) PDD clientes (4.229.854) (3.171.762) (4.311.541) (3.253.453)
Adiantamentos 163.152 198.106 163.223 198.174
Impostos e contribuições
  a recuperar 2.634.831 1.488.958 2.726.939 1.575.651
Despesas pagas
  antecipadamente 437.324 161.799 467.486 191.976
Não circulante
Realizável
  a longo prazo      601.927      376.357       619.931       379.221
Deposito caução - Aluguel 509.447 294.556 509.447 294.556
Depósito Judicial
  - Trabalhista 92.480 81.801 92.480 81.801
Outras contas a receber – – 18.004 2.864
Permanente 14.880.895 13.821.254    8.862.398    7.754.730
Investimento 6.250.352 6.522.333 – 168.053
Imobilizado   3.030.420   1.168.714    3.126.615    1.237.644
Imobilizado 6.086.827 3.945.998 7.955.004 4.886.056
Depreciações
  acumuladas (3.056.407) (2.777.284) (4.828.389) (3.648.412)
Intangível   5.600.123   6.130.207    5.735.783    6.349.033
Intangível 15.500.068 14.028.141 53.470.894 54.514.673
Amortizações
  acumuladas  (9.899.945)  (7.897.934) (47.735.111) (48.165.640)
Total do ativo 39.952.747 42.081.918 40.577.030 43.243.811

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Em Reais)
Atividades                    Individual                 Consolidado
  operacionais         2016           2015         2016           2015
Lucro / Prejuízo líquido
  do exercício (2.227.555) 10.375 (2.227.555) 10.375
Ajustes ao
  Prejuízo líquido  4.502.249    2.997.409  5.366.905    2.608.297
Provisão para
  devedores duvidosos 1.058.092 268.013 1.058.088 42.072
Depreciações
  e amortizações 2.281.135 1.720.246 3.321.043 1.300.118
Equivalência patrimonial 175.693 331.928 – –
Baixa de imobilizado 84.230 191.834 84.230 780.621
Provisões 903.099 485.388 903.544 485.486
Variação em ativos
  operacionais - (Aumento)
   /diminuição 1.634.060 (9.573.780) 1.172.771 (10.399.044)
Aplicação financeira 5.191.530 (9.323.437) 4.561.007 (9.952.021)
Clientes (1.945.453) 11.518 (1.751.594) (201.112)
Adiantamentos 34.952 (61.483) 34.953 (38.417)
Impostos e contribuições
  a recuperar (1.145.873) (553.773) (1.153.040) (558.607)
Despesas pagas
  antecipadamente (275.526) 384.219 (277.644) 384.379
Depósito caução
  de aluguel (214.891) (22.505) (214.889) (22.505)
Depósito judicial (10.679) (8.319) (10.680) (8.319)
Outros Créditos – – (15.342) (2.442)
Variação em passivos
  operacionais - Aumento/
   (diminuição)    (149.757)      (544.773)    (583.652)     (371.683)
Fornecedores 428.280 (281.112) 294.756 (448.017)
Obrigações sociais (55.401) (1.003.006) (55.252) (1.038.202)
Obrigações fiscais (14.829) 98.259 (70.311) 253.099
Obrigações diversas 340.690 73.370 340.690 73.440
Outras obrigações – 440 (245.038) 220.720
Projetos em Andamento (7.577) 240.671 (7.578) 240.672
Receitas Futuras (840.920) 326.605 (840.920) 326.605
Caixa proveniente das atividades
  operacionais  1.484.303 (10.118.553)     589.119 (10.770.727)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Baixa de investimento – – 156.169 –
Aquisição
  de imobilizado (2.225.059) (290.059) (3.198.575) (328.831)
Aplicação no intangível (1.471.927) (2.195.255) (1.490.788) (2.204.896)
Caixa aplicado nas atividades
  de investimentos (3.696.986) (2.485.314) (4.533.195)   (2.533.727)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos creditados/pagos – (8.000.001) – (8.000.001)
Financiamentos Obtidos (558.668) 2.404.537 (582.245) 2.450.609
Redução de Capital – (7.000.000) – (7.000.000)
Aumento de Capital – 22.700.000 – 22.700.000
Caixa aplicado nas atividades
  de financiamento    (558.668)  10.104.536    (582.245)  10.150.608
Aumento/(redução) do caixa e
  equivalentes de caixa (496.657) 508.453 (1.386.970) (535.174)
Início do exercício 1.278.359 769.906 3.397.655 3.531.333
Efeito da variação cambial sobre o caixa
  e equivalentes de caixa – – (74.112) 401.494
Fim do exercício 781.702 1.278.359 1.936.573 3.397.653
Aumento/(redução) do caixa e
  equivalentes de caixa (496.657) 508.453 (1.386.970) 535.174

Demonstrações dos resultados abrangentes - (Em Reais)
               Individual              Consolidada
        2016       2015         2016       2015

Lucro líquido do exercício (2.227.555)    10.376 (2.227.555)    10.376
Variação Cambial (96.289) 410.217 (162.202) 410.217
Total do resultado abrangente    (96.289)   410.217    (162.202)   410.217
Total do resultado abrangente
  do período atribuível aos
    acionistas da Companhia (2.323.844) 420.593 (2.389.757) 420.593

                   Individual                  Consolidado
Passivo          2016          2015          2016          2015
Circulante   9.778.021   8.218.830 10.405.304   9.383.723
Financiamentos obtidos 558.674 558.668 558.674 584.038
Fornecedores 697.093 268.813 770.534 491.521
Obrigações sociais 478.110 533.511 478.713 533.965
Obrigações fiscais 633.099 647.928 792.814 878.347
Obrigações diversas 1.373.025 1.032.335 1.380.920 1.040.230
Provisões 5.406.866 4.546.421 5.408.818 4.547.928
Dividendos a pagar 631.154 631.154 631.154 631.154
Outras obrigações – – 383.677 676.540
Não circulante
Exigível a longo prazo   5.477.547   6.842.064   5.474.547   6.839.064
Outras obrigações 3.000 3.000 – –
Provisões 1.735.154 1.692.500 1.735.154 1.692.500
Projetos em Andamento 509.722 517.299 509.722 517.299
Receita Futura 434.323 1.275.243 434.323 1.275.243
Financiamentos obtidos 2.795.348 3.354.022 2.795.348 3.354.022
Patrimônio líquido 24.697.179 27.021.024 24.697.179 27.021.024
Capital realizado 25.232.336 25.232.336 25.232.336 25.232.336
Reserva legal 492.170 492.689 492.170 492.689
Prejuízos Acumulados (2.067.694) 159.343 (2.067.694) 159.343
Variação Cambial
  Líquida   1.040.367   1.136.656   1.040.367   1.136.656
Total do passivo 39.952.747 42.081.918 40.577.030 43.243.811

Demonstrações do resultado do exercício (Em Reais)
                    Individual                  Consolidado
          2016           2015           2016           2015

Receita líquida  35.895.166  32.687.128  39.251.200  36.456.578

Custo dos serviços

  prestados (18.101.882)(14.715.981)(19.764.897) (16.808.181)

Custo dos serviços (18.101.882)(14.715.981)(19.764.897) (16.808.181)

Lucro bruto  17.793.284  17.971.147  19.486.303  19.648.397

Receitas (despesas)

  operacionais (19.909.430)(17.627.670)(21.466.828) (19.123.719)

Provisão para devedores

  duvidosos (1.102.956) (268.013) (1.102.952) (268.084)

Comerciais (4.262.348) (3.902.614) (4.262.348) (3.902.614)

Gerais e

  administrativas (15.398.760)(14.101.782)(17.756.597) (16.501.054)

Financeiras líquidas 1.434.180 1.220.051 1.959.599 1.660.260

Despesas tributárias (406.491) (247.614) (407.157) (248.405)

Resultado de participações

  em controladas (175.693) (331.928) – –

Outras receitas

  operacionais 2.638 4.230 102.627 136.178

Lucro / prejuízo

  operacional   (2.116.146)     343.477   (1.980.525)      524.678

Receitas (despesas)

  não operacionais (677) (457) (677) (456)

Lucro / prejuízo

  antes dos impostos

   e participações   (2.116.823)     343.020   (1.981.202)      524.222

Imposto de renda – (48.602) (100.431) (182.539)

Contribuição social – (26.779) (33.926) (72.922)

Participações

  no resultado     (110.732)    (257.265)    (111.996)     (258.386)

Lucro / prejuízo líquido

  do exercício (2.227.555) 10.375 (2.227.555) 10.375

Lucro/Prejuízo

  líquido por ação (0,341) 0,002 (0,341) 0,002

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Individual e consolidada  (Em Reais)
Reserva Reserva Variação Lucros/prejuízos

      Capital       legal   de lucros cambial líquida        acumulados            Total
Saldo em 31 de dezembro de 2014 9.532.336 492.170 8.149.487 726.439 – 18.900.432
Redução de Capital (7.000.000) – – – – –
Aumento de Capital 22.700.000 – – – – 22.700.000
Resultado do exercício – – – – 10.375 10.375
Reserva Legal – 519 – – (519) –
Reserva de Lucro – – 9.856 – (9.856) –
Ajuste exercicio Anterior – – – – – –
Variação Cambial Líquida – – – 410.217 – 410.217
Distribuição de dividendos               –            –  (8.000.001)                     –                       –  (15.000.001)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 25.232.336 492.689 159.342 1.136.656 – 27.021.023
Resultado do exercício – – – – (2.227.555) (2.227.555)
Variação Cambial Líquida – – – (96.289) – (96.289)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 25.232.336 492.689 159.342 1.040.367 (2.227.555) 24.697.179

Diretoria

• Eduardo Aziz Nader •   Ricardo Pardini
• Marcelo Ribeiro da Cunha Pereira •  Alexandre de Quadros Moreno
• Paulo Kindler Rosanova •  Carlos Gatti
•  Luiz Gastão Ribeiro Bolonhez •   André Rodrigues Kerbauy

Júlio Rossi - CRC: 1SP 272998/O-9

As notas explicativas, encontram-se na íntegra a disposição dos
senhores acionistas na sede social da empresa.

Ao Conselho de Administração da Mercado Eletrônico S.A. São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas da Mercado Eletrônico S.A. (“Companhia”), identificadas como
controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis signi-
ficativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demons-
trações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira, individual e consolidada, da Mercado Eletrônico S.A. em 31 de
dezembro de 2016, o desempenho individual e consolidado de suas opera-
ções e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à
Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro-
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da
governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas:
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financei-

ras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e sua controlada ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Companhia e sua controlada são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de
que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influ-
enciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internaci-
onais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fun-
damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos proce-

dimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respec-
tivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequa-
ção do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levan-
tar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de audi-
toria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as di-
vulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controla-
das a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financei-
ras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de audito-
ria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das enti-
dades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião so-
bre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos res-
ponsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e,
consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a ad-
ministração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusi-
ve as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 02 de maio de 2017
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Carlos Massao Takauthi
Contador CRC 1SP206103/O-4

Engepack Embalagens São Paulo S/A
CNPJ n° 59.791.962/0001-59 - NIRE n° 3.530.032.810-8

Certidão de Ata de Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária
da Engepack Embalagens São Paulo S.A. (“Companhia”), realizadas em

28 de abril de 2017, lavrada em forma de sumário:
1. Data, hora e local da reunião: No dia 28 de abril de 2017, às 08:00 horas, na sede da 
Companhia, localizada na Rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, n° 4.389, R2, Jardim
Santa Rosa, Quadra GL1A, Lote 10, Distrito Industrial, Jundiaí - São Paulo, CEP 13.213-086. 
2. Publicações: Edital de Convocação dispensado de acordo com o artigo 124, §4°, da Lei n.°
6.404/76. Demonstrações Financeiras publicadas no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, edição 
n°127 (58), de 28 de março de 2017, página 25, Caderno Empresarial e no Jornal Empresas &
Negócios, edição de 28 de março de 2017, página 06. 3. Presenças: Acionistas da Companhia
representando a totalidade do capital social, conforme se verifi ca das assinaturas. Presentes, 
também, a advogada da empresa, Srª Renata C. Leão Barreto e o Sr. Vinícius Ferreira Britto Rêgo, 
representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, responsável pela auditoria 
das Demonstrações Financeiras do exercício fi ndo em 31/12/2016. 4. Mesa: Sr. Lucio José Santos
Junior, Diretor Superintendente da Companhia; Sra. Renata Leão Barretto Ferraz, Secretária.
5. Ordem do Dia: 5.1 Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovação das Demonstrações 
Financeiras e do Relatório da Administração da Companhia, relativos ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2016; (ii) Destinação dos resultados; e (iii) Eleição dos administradores
da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Fixação da remuneração anual e 
global dos administradores da Companhia; (ii) Pagamento de participação de lucros e resultados
e gratifi cações; 6. Deliberações: As matérias da Ordem do Dia foram colocadas em votação,
tendo os acionistas presentes, detentores da totalidade das ações com direito a voto, tomado, 
por unanimidade, as seguintes deliberações: 6.1. Autorizar a lavratura da Ata a que se refere esta
Assembleia em forma de sumário, tal como autorizado pelo artigo 130, § 1° da Lei n° 6.404/76. 6.2. 
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovados, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras, o
Relatório e as Contas da Administração, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, 
referentes ao exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2016; (ii) Aprovado que o lucro 
líquido apurado pela Companhia no exercício de 2016, no montante total de R$ 40.037.540,17,
tenha a seguinte destinação: a) R$ 351.350,12 para realização da reserva de reavaliação; b)R$ 
2.001.877,01 para constituição de reserva legal; c) R$ 38.387,013,28 para constituição de reserva
de incentivo. (iii) Reeleitos, para compor a Diretoria da Companhia, pelo prazo de 2 (dois) anos, os 
senhores Lucio José Santos Junior, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob n° 847.724.337-
91 e portador do RG 08.146.034-16 SSP/BA, que exercerá o cargo de Diretor Superintendente; 
Rui Flávio Alves Barreto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador do RG n°
4548074 SSP/BA e CPF n° 576.539.505-82, que exercerá o cargo de Diretor sem designação 
específi ca e Ivo Cesar dos Santos de Saldanha, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, 
portador do RG 2.099.168-18 SSP/BA e inscrito no CPF sob n° 379.688.585-34, que exercerá 
o cargo de Diretor sem designação específi ca, todos com endereço profi ssional à Quadra 03 do 
SESFI, CIA Sul, CEP: 43700-000, Simões Filho - BA. Os Diretores reeleitos declaram, para efeito 
do disposto no artigo 37, inciso II, da Lei n° 8.934 de 18/11/94 e de acordo com o disposto no 
parágrafo 1° do artigo 147, da Lei n° 6.404/76, que não estão impedidos de exercer o comércio ou
a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal. 6.3. Em Assembleia 
Geral Extraordinária: (i) Aprovada a fi xação da remuneração anual global dos administradores da 
Engepack Embalagens São Paulo S.A. para o exercício de 2017 no valor de até R$ 3.880.000,00, 
em conformidade com o artigo 152 da Lei n.° 6.404/76; (ii) Ratifi cado o pagamento de participação
nos lucros e resultados e gratifi cações aos funcionários e diretores da Companhia em 2016, 
no valor total de R$2.043.669,45. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 
presente Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que foi aprovada pelos acionistas
presentes, autorizando-se a Secretária a extrair as certidões necessárias. 8. Assinaturas: 
Lucio José Santos Junior - Presidente; Renata Leão Barretto Ferraz - Secretária; Acionistas: 
Engepack Embalagens da Amazônia Ltda. e Engepack Embalagens S.A., representadas por seus 
diretores, Srs. Lucio José Santos Junior, Rui Flávio Alves Barreto e Ivo Cesar dos Santos de 
Saldanha. Confere com o original lavrado em livro próprio. Jundiaí - SP, 28 de abril de 2017. 
Renata Leão Barretto Ferraz - Secretária. JUCESP sob o n° 223.813/17-5 em 19.05.2017

ORIENT RELÓGIOS DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF. 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 29/04/2017
Data: 29/04/2017. Hora: 09:00 horas. Sede Social: Avenida das Nações Unidas nº 10.989 - 7º. Andar -
Conjunto 71 - Sala 1, Brooklin Paulista, São Paulo-SP, CEP 04578-000. Convocação: Editais publicados no
DOE e no Jornal Empresas & Negócios em 18, 19 e 20 de abril de 2017. Presença: Acionistas representan-
do a maioria do capital social com direito a voto, conforme livro de presença de acionistas. Mesa: Presi-
dente, Sr. Nabor Rony Anzanello, Secretário, Sr. Marcelo Castilhos Anzanello. Ordem do Dia: Dis-
pensada a leitura, por ser do conhecimento dos presentes. Deliberações, em A.G.O.: a) Aprovados por
unanimidade, com as abstenções legais, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicados nos jornais
DOE e Empresas & Negócios nos dias 30 e 29 de março de 2017, respectivamente; b) Aprovada por unani-
midade, com as abstenções legais, a destinação do lucro liquido do exercício, a saber: 1. Constituição de
Reserva Legal no montante de R$ 1.728.427,56 (um milhão, setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e
vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos); 2. Distribuição de dividendos aos acionistas no montante de
R$ 2.129.321,11 (dois milhões, cento e vinte e nove mil, trezentos e vinte e um reais e onze centavos); 3.
Transferência para Reserva de Lucros o saldo remanescente no montante de R$ 30.710.802,54 (trinta mi-
lhões, setecentos e dez mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos); c) Aprovada a reeleição
dos membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020, como
segue: Diretor Presidente, Sr. Nabor Rony Anzanello, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula
de Identidade R.G. nº. 8.470.932/SSP-SP e do CPF/MF 000.620.140-72 e para Diretora, Sra. Iolanda
Castilhos Anzanello, brasileira, casada, industrial, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº. 9.190.833/
SSP-SP e do CPF/MF 063.801.568-52, ambos residentes e domiciliados em São Paulo-SP, com endereço
comercial na Avenida das Nações Unidas nº. 10.989, 6º. Andar, Conjunto 62, Brooklin Paulista, São Paulo,
SP, CEP 04578-000. Os Diretores eleitos declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previs-
tos em Lei, que os impeça de exercer atividade empresária e de administração societária, conforme o arti-
go 1011 do Código Civil Brasileiro, e ainda, que não se encontram impedidos por lei especial, nem conde-
nados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema finan-
ceiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou
a propriedade e tomarão posse de seus cargos nesta mesma data, mediante a assinatura do respectivo Ter-
mo de Posse, anexo à presente, os quais, ficarão arquivados na Companhia. Foi fixada a remuneração da
Diretoria no montante global anual de até R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), cuja distribuição
ficará a critério dos membros da Diretoria; em A.G.E.: a) Aprovado por unanimidade o aumento do Capital
Social de R$ 133.500.000,00 (cento e trinta e três milhões e quinhentos mil reais) para R$ 150.000.000,00
(cento e cinquenta milhões de reais), com a capitalização da Reserva Legal no valor de R$ 1.728.427,56
(um milhão, setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos) e
de parte da conta de Reservas de Lucros no valor de R$ 14.771.572,44 (quatorze milhões, setecentos e
setenta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), alterando-se o Arti-
go 5º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: “Artigo 5º. - O Capital Social totalmen-
te integralizado é de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), dividido em 76.568.816 (se-
tenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e dezesseis) ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal. § 1º. - Os acionistas tem preferência para a subscrição das ações e do capital na
proporção das ações já possuídas anteriormente, ressalvada à Diretoria a faculdade de colocar junto a ter-
ceiros as ações correspondentes aos acionistas que, por escrito, desistem da sua preferência, ou que, con-
sultados, não se manifestarem dentro de 30 (trinta) dias contados da data da consulta. § 2º. - As ações são
indivisíveis perante a Sociedade, a qual não reconhece mais de um proprietário para cada ação. § 3º. - A
subscrição de ações do capital para integralização a prazo fica sujeita ao pagamento inicial previsto na
forma da lei, devendo o saldo ser pago nas condições fixadas pela Diretoria, com anuência prévia do
Conselho Fiscal se em funcionamento. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a as-
sembleia, sendo lavrada a presente ata, redigida na forma prevista no Artigo 130 da Lei nº. 6.404/76, que
lida e aprovada vai assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. São Paulo, 29 de
abril de 2017. Assinaturas: Nabor Rony Anzanello - Presidente; Marcelo Castilhos Anzanello - Secre-
tário. Acionistas: Nabor Rony Anzanello, Marcelo Castilhos Anzanello, Eduardo Castilhos Anzanello e
Rodrigo Castilhos Anzanello. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Nabor Rony
Anzanello - Presidente da Mesa, Marcelo Castilhos Anzanello - Secretário da Mesa. Diretoria Nabor
Rony Anzanello - Diretor Presidente, Iolanda Castilhos Anzanello - Diretora. Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 222.470/17-3 em
sessão de 17/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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AVISO PRÉVIO ANTES DE COMPLETAR UM ANO
Demitimos funcionário alguns dias antes de completar um ano, deve-
mos considerar aviso de 30 dias? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EX-FUNCIONÁRIA QUE RECEBE O SEGURO DESEMPREGO PODE SER 
CONTRATADA PARA ESTÁGIO NÃO REMUNERADO?

Informamos que é de nosso entendimento não haver impedimento 
visto que estagiário não é empregado, não tem vínculo empregatício 
e não haverá informações declaradas em SEFIP.

INCIDÊNCIA DO INSS SOBRE COOPERATIVAS
Os valores recolhidos indevidamente de contribuição de INSS de 15% 
referentes à cooperativa de trabalho poderão ser compensados ou restitu-
ídos? Como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO
Funcionário solicitou redução de horário de trabalho de apenas 20hs semanais, 
para participar em curso de medicina, podemos reduzir o salário e atender ao 
pedido, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

APLICAR PUNIÇÃO DE IMEDIATO 
Após constatação de má conduta do funcionário, a empresa resolve 
puni-lo com pena de advertência. Porém, entre o fato ocorrido e a 
aplicação da punição, o funcionário saiu de férias, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SALÁRIO FAMÍLIA
O salário família na admissão e demissão do empregado deve ser pago 
proporcionalmente aos trabalhados, inclusive o gozo de férias, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DE FÉRIAS DO HORISTA
Para o cálculo de férias de funcionário horista, devemos fazer 
média somente das horas trabalhas e do DSR recebido também? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Obesidade requer 
atenção redobrada 

para saúde da 
gestante e do bebê 
A gravidez é um momento 

que requer muitos cuidados, so-
bretudo quando a gestante está 
com sobrepeso ou obesa. Para 
o ginecologista do Complexo 
Hospitalar Edmundo Vascon-
celos, Assumpto Iaconelli Jr, a 
obesidade não é um empecilho 
para a fertilidade, mas requer 
atenção em dobro. “Devemos 
entender o que levou a mulher 
ao ganho de peso; pode ser de-
pressão, ansiedade ou mesmo 
ovário policístico. Por isso, é 
preciso um tratamento com 
diversas áreas médicas para 
uma futura gestação saudável”, 
recomenda.

Em casos de tratamento para 
engravidar, o ginecologista 
sempre recomenda a perda 
de peso e acompanhamento 
nutricional como aliada para a 
fertilidade. Mesmo que não haja 
comprovações sobre a relação 
do sobrepeso e gravidez, “é 
importante prezar pela saúde 
da mãe e do bebê em primeiro 
lugar”. Entre os fatores de 
risco destacados por Iaconelli 
estão diabetes, hipertensão e 
pré-eclâmpsia, principalmente 
no fi nal da gestação. ”Esses 
males são de duas a seis vezes 
mais comuns em mulheres com 
excesso de peso.”

O médico também ressalta 
os altos índices de mortalidade 
intrauterina e de recém-nascidos, 
principalmente no período pe-
rinatal – primeiros sete dias -, 
além do nascimento de crianças 
com má formação no tubo neu-
ral - estrutura que dá origem ao 
cérebro e medula. O peso dos 
bebês também tende a ser maior 
que o normal, o que pode provocar 
riscos obstétricos durante o parto.

Embora, durante a gravidez 
não seja aconselhado fazer 
dietas de emagrecimento, é fun-
damental controlar a qualidade 
da alimentação e a ingestão de 
calorias, para que o bebê tenha 
todos os nutrientes necessários 
ao seu desenvolvimento, sem 
que a gestante aumente muito 
o peso. “Isso porque 40% dessas 
mulheres têm defi ciência de fer-
ro, 24% em ácido fólico e 4% em 
vitamina B, tão importantes para 
diminuir os riscos de problemas 
cardíacos e na coluna vertebral 
nos recém-nascidos”, salienta.

Outra preocupação do es-
pecialista é o ganho de peso 
durante a gestação, que, se-
gundo pesquisa feita em 2009 
pelo Instituto de Medicina dos 
Estados Unidos, deve ser de 
pelo menos cinco quilos e de 
no máximo nove quilos. 

Fonte e mais informações 
(www.hpev.com.br).

Multilabel do Brasil S.A.
CNPJ/MF 01.110.138/0001-06

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Acionistas para a AGOE a ser realizada, sede social, Rua Orfanato, 265, sala102,
São Paulo/SP, CEP 03131-010, em 01/06/2017, às 9hs em 1º convocação e às 9:30hs em 2º convocação,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia-AGO: aprovação das contas do ano fiscal 2016, todos os
documentos físicos estão à disposição para consulta na sede da própria companhia; e, AGE: mudança de
regime societário de S.A., para Ltda. SP,19/05/2017. Juan Carlos Sacco-Diretor Presidente.   (23.24.25)
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Fotos: Divulgação

Nicolas Brusson (*)

Enquanto as tradicionais empresas do setor automotivo 
e líderes de tecnologia correm para projetar o carro 
do futuro, a visão popular é de que em poucos anos, 

uma série de atores do ramo da mobilidade vão contar com 
frotas de carros autônomos em grande escala, disponíveis 
para uso sob demanda.  Esse é um cenário realista? Tenho 
minhas dúvidas. Acredito que as pessoas ainda tenham o 
desejo de possuir um carro próprio, mesmo se dirigem ou 
não, tanto por conforto, quanto por conveniência. 

E não é só isso: os novos modelos de posse do carro, base-
ados no uso compartilhado, vão permitir que a posse de um 
veículo seja cada vez mais simples e acessível. Confi ra uma 
outra perspectiva para o futuro da propriedade do carro.

.   O carro domina as viagens de longa distância - Ter 
um carro próprio em grandes centros urbanos tem cada 
vez menos sentido. Se a sua prioridade é chegar de um 
ponto A  a um ponto B da maneira mais rápida e barata 
possível, o transporte público e os aplicativos de transporte 
individual farão esse papel, 
poupando-lhe o custo e os 
inconvenientes de possuir 
um carro.

Mas para as milhões de 
pessoas que vivem fora das 
grandes cidades, ou que 
frequentemente precisam 
sair desses centros, a história 
é outra. Cerca de 80% das 
viagens de longa distância 
(60-500 milhas / 100-800 
km) na Europa são feitas 
de carro, e isso acontece 
porque acabam sendo mais 
acessíveis e convenientes, 
permitindo que os viajantes 
se desloquem precisamente de um ponto específi co para 
outro. Há menos alternativas de transporte fora das cida-
des, e na maioria das vezes, elas também são mais caras.

À medida que os automóveis se tornam signifi cativamente 
mais inteligentes e autossufi cientes, a conveniência das 
viagens de carro só aumenta e a tendência é de que elas 
dominem os trajetos de longa distância. Nesses segmentos, 
as soluções intermodais, que funcionam muito bem em 
distâncias mais curtas, não são tão sujeitas à promoção 
em larga escala devido à sua falta de conveniência. Quanto 
mais os carros se tornam inteligentes e confortáveis, mais 
eles continuarão sendo os preferidos para percorrer longas 
distâncias.

Meu carro (autônomo)
A tecnologia por trás de veículos autônomos está pro-

gredindo, mas eles não estarão em sua garagem amanhã. 
Primeiramente, seus apoiadores devem superar barreiras 
legais - e os veículos têm um prazo para serem comercial-

O fi m 
do carro 
próprio?
Os modelos de posse do carro 
quase não mudaram nos últimos 
100 anos. No entanto, à medida 
que as estradas fi cam mais lotadas, 
os recursos naturais tornam-se 
mais escassos, e a conectividade se 
espalha, parece ter chegado a hora 
de otimizar o uso do veículo.

mente viáveis. Levará um tempo para que a frota carros 
existente hoje seja substituída inteiramente, o que signifi ca 
que os veículos autônomos devem se transformar em uma 
alternativa viável para você em não menos do que 10 a 
15 anos. Segundo a McKinsey, até 15% dos carros novos 
poderão ser totalmente autônomos em 2030.

Isso, claro, é uma ótima notícia para todos. Menos 
tempo perdido dirigindo, menos acidentes devido a erro 
humano. Tudo faz total sentido. Porém, eu não acho que 
isso vá mudar o nosso desejo de possuir um carro. Muito 
pelo contrário. 

Com a exceção daquelas apaixonadas pela direção, a 
maioria das pessoas não possui um carro porque querem 
dirigi-lo. Elas o possuem porque querem um carro especí-
fi co que atenda às suas necessidades pessoais e porque o 
consideram uma extensão do seu espaço privado. Seja o 
assento de bebê especial que você escolheu com cuidado 
para seu fi lho menor, ou a raquete de tênis no porta-malas, 
o carro é um espaço pessoal que as pessoas gostam de 
personalizar para as suas necessidades e desfrutar com 

toda a liberdade. 

Acredito que esse caso 
será cada vez mais comum 
quando os carros autôno-
mos estiverem por perto, 
uma vez que irão transfor-
mar o tempo improdutivo 
de condução em entrete-
nimento ou trabalho, man-
tendo as vantagens do custo 
de retenção e conveniência 
sobre as formas alternativas 
de transporte.

O carro como 
serviço

Ao longo dos últimos anos, temos testemunhado a 
evolução da cultura de posse pela cultura de usoem 
várias categorias de ativos. O status social é agora 
definido pelo acesso inteligente a coisas e não pela 
propriedade em si. 

No último mês, anunciamos uma nova parceria com a 
ALD, a principal empresa de leasing europeia, e a Opel, para 
oferecer aos embaixadores BlaBlaCar (os nossos membros 
mais ativos) acesso exclusivo a uma seleção de pacotes 
de "carro como serviço", incluindo leasing por preço mais 
baixo, garantia e serviços de manutenção.

Além disso, também estamos explorando a ideia do uso 
fi nanciando o acesso. Dentro desta parceria, todo mês que 
der caronas, o usuário terá um desconto em seu leasing 
mensal. Embora a gente ainda não tenha chegado lá, é fácil 
imaginar um futuro próximo no qual o uso compartilhado 
do carro fi nancie seu contrato de aluguel. Este seria um 
esquema de fi nanciamento inovador, desfazendo modelos 

clássicos de propriedade 
e revolucionando a nossa 
relação com o carro. 

O carro 
do futuro 
é o carro 
compartilhado

Imagine um mundo de ve-
ículos autônomos altamente 
conectados, onde novos 
carros - disponíveis como 
serviço e fi nanciados pelo 
uso compartilhado -, serão 
customizados de acordo 
com as necessidades dos 
usuários, que agora dedicam 
seu tempo de viagem a uma 
boa causa. Enquanto isso, 
os custos de deslocamento 
serão otimizados por meio 
do compartilhamento – seja 

por meio da carona, do compartilhamento do carro ou do 
estacionamento compartilhado. Esse é o futuro.

Proprietários de frotas vão alugar ou disponibilizar via 
leasing carros para indivíduos que, empoderados por plata-
formas de compartilhamento peer-to-peer, irão fi nanciar o 
seu acesso ao “carro como um serviço” e reduzir os custos 
de deslocamento. O aumento de carros compartilhados será 
uma revolução, atendendo às necessidades dos milhões de 
viajantes que procuram uma solução de viagem conveniente, 
acessível e amigável.

As perspectivas são ainda mais promissoras se o carro 
nunca fi car ocioso, já que ele pode, sozinho, se dirigir ao 
redor. Conectado a uma rede de carros inteligentes, ele 
poderia servir quando necessário, ajustando instantanea-
mente as variações na demanda de passageiros.

O futuro dos carros é brilhante. Eles estão se tornando 
mais conectados, mais inteligentes, mais seguros, mais 
efi cientes ambientalmente e, eventualmente, eles podem 
até se transformar em um espaço para o trabalho, entre-
tenimento, ou lazer para um bom uso. Mas uma coisa não 
vai mudar: sempre fará sentido reduzir o seu custo, e do 
ponto de vista urbanístico, otimizar seu uso também evitará 
o congestionamento. Agora que todos somos conectados, 
temos os meios para fazer essa tranformação - e minha 
aposta é que não tem volta.

O futuro dos automóveis não é a posse centralizada, mes-
mo que algumas empresas possam centralizar serviços de 
mobilidade. Em vez disso, eu acredito que a rede de carros 
inteligentes será descentralizada, altamente distribuída e 
alimentada por pessoas, à medida que a posse do carro for 
gradualmente substituída pelo "carro como um serviço", 
fi nanciado pelo uso compartilhado.

Isso é bastante revolucionário. E a revolução começa 
hoje.

(*) - É CEO e Co-fundador da BlaBlaCar.
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Educação digital e a 
oportunidade de

expandir o conhecimento

A mobilidade humana 

é um desafi o cada vez 

maior, especialmente 

nas grandes cidades. Em 

São Paulo, por exemplo, 

passa-se em média 

45 dias por ano preso 

no trânsito, segundo 

pesquisa apresentada 

pela Rede Nossa São 

Paulo, divulgada no 

fi nal de 2016

De 2015 a 2016, o tempo 
para sair de um ponto 
e chegar a outro na 

capital paulista aumentou 
em 20 minutos. Isso signifi ca 
menos tempo livre para se 
dedicar ao trabalho, ao lazer 
e aos estudos.

Frente às difi culdades de 
deslocamento, amplia-se a 
preferência por alternativas 
que permitam a execução de 
tarefas remotas. Com a rápida 
evolução dos recursos dispo-
níveis para smartphones, há a 
expectativa de se alcançar a 
média de um aparelho por habi-
tante, no país, até o fi nal deste 
ano - chegando a 236 milhões 
de unidades -, de acordo com 
levantamento da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV).

A combinação entre os entra-
ves de mobilidade e a efi ciência 
da tecnologia resultaram em 
soluções como os métodos de 
educação a distância, que têm 
se expandido rapidamente. O 
Brasil já contabiliza 1,4 milhão 

de adeptos dessa modalidade 
de ensino, conforme dados do 
Censo da Educação Superior 
2015, do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep). 

A fl exibilidade para seguir 
executando tarefas a distân-
cia com conforto e autonomia 
chega até mesmo às aulas 
para quem precisa passar pelo 
processo de renovação e reci-
clagem da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). Essa 
é uma realidade em estados 
como São Paulo e Alagoas. 
Esses dois estados exploram 
o dinamismo possibilitado pelo 
ensino a distância, reforçando 
o aprendizado dos conceitos 
necessários. 

A opção de estudar via EAD 
facilita o acesso e permite ao 
aluno consultar o conteúdo no 
melhor horário e de qualquer 
local. Diante desse cenário, a 
adesão à tecnologia que possi-
bilita o intercâmbio de informa-
ções a distância confi gura uma 
necessidade e uma tendência 
frente aos desafi os da socieda-
de. Por isso, é preciso facilitar 
o acesso ao conhecimento para 
expandi-lo, explorando todos 
os recursos disponíveis para 
ter mais tempo e, consequente-
mente, mais qualidade de vida. 

(*) É diretora de produtos da 
Procondutor, empresa especializada 
no mercado de educação de trânsito 

e que oferece aos Centros de 
Formação de Condutores (CFCs) 
cursos de educação digital, para 

contribuir com a evolução no 
processo de obtenção, atualização da 

renovação e reciclagem da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH).

Claudia Moraes (*)

TI
  

News@
Plataforma de gestão de recursos humanos 
na área da saúde

@A Columbia Business Solutions acaba de disponibilizar ao mercado 
brasileiro uma inovadora plataforma de gestão de recursos huma-

nos, capaz de realizar a completa administração do recurso humano 
médico, auxiliando na operação das atividades do corpo clínico dentro 
de hospitais e centros de saúde. Além das soluções de automação de 
escala do YouDoctor, a plataforma Mobi Saúde, conta com módulos que 
permitem que os hospitais tenham total domínio da gestão do corpo 
clinico. Integrados, os módulos - fi nanceiro, de recursos humanos, de 
qualidade, de educação continuada, de gestão e supervisão -, otimizam 
o gerenciamento das atividades médicas, por meio de relatórios geren-
ciais em tempo real, controles de acesso, cadastros com gerenciamento, 
treinamento, localização e check-in mobile.

Livelo anuncia parceria com a Wine.com.br

@A Livelo, programa de fi delidade criado por Bradesco e Banco 
do Brasil, anuncia nesta quinta-feira (18/05) uma parceria com a 

Wine (wine.com.br), maior e-commerce de vinhos da América Latina. 
Agora, os mais de 14 milhões de clientes Livelo terão acesso a mais 
de 700 vinhos exclusivos da Wine, com rótulos para variados gostos e 
paladares. A parceria consiste na oferta de produtos do site dentro da 
plataforma da Livelo, como mais uma opção diferenciada de resgate 
de recompensas utilizando pontos. Serão disponibilizados produtos a 
partir de 1.500 pontos Livelo, em uma categoria especial para enogas-
tronomia (www.livelo.com.br) ou (wine.com.br).

Looke abre quatro vagas para área de 
desenvolvimento

@ALooke, plataforma brasileira de streaming de vídeos on demand, 
está com quatro vagas abertas para desenvolvedores na cidade de 

São Paulo - SP. Dentre elas, duas são: Programador Sênior .Net C# para 

Windows 10 e Programador Pleno .Net C# para orientação a objetos 
de arquitetura MCV 4 e 5 Razor. Para as plataformas mobile, existe 01 
vaga para Programador Sênior IOS e 01 vaga para Programador Sênior 
Android.  Os currículos devem ser enviados para o e-mail: vagas@looke.
com.br até o dia 31 de maio de 2017.

South Park: A Fenda que Abunda Força chega 
em 17 de outubro

@A Ubisoft e a South Park Digital Studios anunciam que South Park: 
A Fenda que Abunda Força estará disponível em 17 de outubro, 

para Xbox One, Playstation 4 e PC. Dos criadores de South Park, Trey 
Parker e Matt Stone, e desenvolvido pela Ubisoft São Francisco, A 
Fenda que Abunda Força é a  sequência do premiado título de 2014, 
South Park: The Stick of Truth. Com o crime crescendo em South 
Park, as ruas nunca estiveram tão perigosas. Na medida em que o sol 
se põe sobre a tranquila cidade do estado do Colorado, a destruição e 
o caos desencadeiam um reinado de terror e o submundo ganha vida. 
Eric Cartman aproveita a oportunidade e cria o que chama de a melhor 
franquia de super-heróis, a Guaxinim & Amigos, que tem ele próprio 
como o grande líder Guaxinim (http://www.southparkgame.com).

Cleartech e UOTZ anunciam parceria

@A Cleartech acaba de anunciar uma parceria com a UOTZ, as duas 
empresas vão desenvolver soluções que deem mais transparência 

à oferta de Serviços de Valor Adicionado (SVA) pelas operadoras de 
telecomunicações. Os SVAs são considerados hoje um gargalo na relação 
das operadoras com seus clientes. De acordo com a Anatel (Agência 
Nacional de Telecomunicações) as reclamações de consumidores sobre 
a contratação à revelia de serviços de valor adicionado corresponde-
ram, em 2016, por algo entre 5% e 10% do volume total recebido pela 
instituição. A agência reconhece que estes serviços são importantes, 
mas defende que as operadoras devem ser mais transparentes com 
os consumidores, aprimorando seu controle sobre a venda de SVAs.

Em teoria, elas deveriam estar mais protegidas. Em vez disso, 
as equipes de segurança estão sobrecarregadas com uma 
infi nidade de ferramentas e interfaces. De acordo com o 

relatório de 2017 da Forrester Mastering the Endpoint (Domi-
nando o endpoint), as organizações agora monitoram em média 
10 agentes de segurança diferentes e utilizam pelo menos cinco 
interfaces para investigar e resolver os incidentes. 

 
Há uma maneira melhor de proteger-se a partir de um conceito 

inovador de segurança de endpoints. Com base na experiência 
prática de mais de 250 tomadores de decisões de segurança e nas 
descobertas da Forrester e da McAfee, apresentamos a seguir 
os seis passos essenciais para dominar os endpoints modernos 
e proteger a empresa hoje e no futuro.

 
1. Crie uma estrutura de segurança escalonável e 

adaptável ao panorama de ameaças em constante 

mudança.

O conceito de implementar várias camadas de defesa é ampla-
mente aceito, mas a chave para tirar máximo proveito de todas 
essas camadas é integrá-las usando uma estrutura de segurança 
fl exível e adaptável. A implementação de camadas de defesa que se 
comunicam entre si aumenta a efi ciência e a efi cácia. A estrutura 
ideal é extensível, permitindo incorporar continuamente novas 
camadas à malha à medida que os negócios e as exigências de 
segurança mudam. 

 
2. Integre os recursos de detecção e resposta às 

operações diárias

Os administradores precisam estar aptos para determinar com 
rapidez o local exato da ameaça e higienizar tudo que ela tocou. 
Infelizmente, esses recursos geralmente são reservados para in-
vestigadores especializados e não há profi ssionais sufi cientes para 
todas as empresas. Agregar outro pacote de investigação avançada 
não resolverá esse problema. Ao implementar uma solução que 
integre os recursos de detecção e resposta às operações diárias 
relacionadas aos endpoints, os administradores poderão reagir 
rapidamente quando infecções inevitáveis ocorrerem.

 
3. Diminua os falsos positivos para poder se concentrar 

nas tarefas mais importantes 

As defesas que compartilham inteligência de ameaças podem 
validar ou exonerar automaticamente uma ameaça potencial, de 
modo que os administradores não precisem fazê-lo manualmente. 
Ao eliminar as camadas de complexidade e esforço manual, as 
equipes de segurança podem ignorar os falsos positivos e reagir 

McAfee destaca seis etapas 
para reforçar a proteção 
de endpoints modernos

As organizações têm implementado várias camadas de defesa para antecipar os ataques cibernéticos

com mais rapidez. Cria ainda mais foco ao destacar automatica-
mente os incidentes de maior prioridade e fornece um fl uxo de 
trabalho claro para a resolução.

  
4. Compartilhe informações sobre as ameaças em 

tempo real e coloque os aprendizados em prática 

imediatamente

A estratégia ideal de inteligência combina fontes externas 
com informações coletadas no seu próprio ambiente. Platafor-
mas devem compartilhar informações entre as várias camadas 
de defesas em tempo real, de forma automática e sem exigir 
que os administradores operem várias interfaces. Em seguida, 
a plataforma deve imediatamente compartilhar as informações 
aprendidas em uma infeção com todos os outros sistemas de 
segurança no ambiente. 

 
5. Use o machine learning avançado e a nuvem para ter 

escalabilidade e velocidade.

Com a implementação e a utilização de recursos avançados de 
machine learning, tanto localmente como na nuvem, é possível 
comparar executáveis suspeitos estatisticamente com milhares 
de atributos de ameaças conhecidas sem o uso de assinaturas. 
Com a capacidade de analisar características de código estático 
e o comportamento real de um executável, é possível descobrir 
ameaças ocultas em questão de segundos. 

 
6. Consolide agentes e processos manuais

A consolidação de vários sistemas, ferramentas e relatórios em 
um único console de gerenciamento reduz signifi cativamente o 
número de processos manuais. Ao adotar uma abordagem con-
solidada, é possível reduzir o número de agentes que a equipe 
precisa administrar e automatizar tarefas manuais com fl uxos de 
trabalho simplifi cados. Em vez de gastar horas lidando com várias 
interfaces, capacitar a equipe para controlar as várias camadas 
da segurança de endpoints com recursos automatizados.

Alfa Instrumentos Eletrônicos S.A.Alfa Instrumentos Eletrônicos S.A.Alfa Instrumentos Eletrônicos S.A.Alfa Instrumentos Eletrônicos S.A.Alfa Instrumentos Eletrônicos S.A.
CNPJ: 50.632.017/0001-30

Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial - Encerrado em 31/12/2016 -Valores em R$ x 1.000

Ativo 31/12/2015 31/12/2016
Circulante ....................................................  22.217  28.732
Não Circulante .............................................  1.656  1.391
Total do Ativo ..............................................  23.873  30.123

Demonstração do Resultado do Exercício - Valores em R$ x 1.000
31/12/2015 31/12/2016

Receitas Operacionais ................................ 20.501  20.930
Despesas Administrativas ...........................  (9.381)  (10.189)
Despesas Tributárias ...................................  (73)  (216)
Despesas / Receitas Financeiras ................  1.249  1.562
Resultado Operacional ................................  12.296  12.087
Resultados Participações Acionárias .......... – –
Reultados Não Operacionais .......................  19  23
Lucro/Prejuizo Antes do IR .........................  12.315  12.110
(-) Provisão para IRPJ/CSLL .......................  (1.179)  (1.170)
(-) Participações e Reservas .......................  (571)  (550)
Lucro/Prejuizo do Exercício ........................  10.565  10.390
Lucro por Ação ............................................ 0,60 0,59

Demonstraçao dos Fluxos de Caixa (DFC) Método Direto
Valores em R$ x 1.000

1.) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: 31/12/2015 31/12/2016
1.1) Entradas / Recebimentos ...............................  44.699  39.685
1.2) Saídas / Pagamentos ....................................  (42.334)  (34.581)
 (=) Caixa Líquido Atividades Operacionais ..........  2.365  5.104
2.) Fluxo de Caixa das Atividades
  de Investimentos:
2.1) Entradas ........................................................  19  23
2.2) Saídas ............................................................  (463)  (124)
 (=) Caixa Líquido Atividades de Investimentos ....  (444)  (101)
3.) Fluxo de Caixa das Atividades
  de Financiamentos:
3.1) Entradas ........................................................ – –
3.2) Saídas ............................................................ – –
 (=) Caixa Líquido Atividades de Financiamentos . – –
 (=) Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa 1.921  5.003
 (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial .............  9.739  11.659
 (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Final ............... 11.660  16.662
 (=) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa ... 1.921  5.003

Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2015 31/12/2016
Circulante ....................................................  2.175  2.543
Não Circulante ............................................. – –
 Patrimônio Líquido ...................................... 21.698  27.580
Total Passivo e Patrimônio Líquido ...........  23.873  30.123

Demonstração das Origens e Aplicação dos Recursos
Valores em R$ x1.000

Origens dos Recursos: 31/12/2015 31/12/2016
Lucro Líquido do Exercício .........................  10.565  10.390
(+) Subscrição para Aporte de Capital ........ – –
(-) Baixa de Bens - Ativo Não Circulante ..... 34  146
(-) Resultado de Exercício Futuros ............. – –
(-) Resultado da Venda de Bens .................. – –
(+) Depreciações .........................................  197  243
Total das Origens .......................................  10.796  10.779
Aplicações dos Recursos:
Redução Exigível a Longo Prazo ................ 599  –
Aumento Ativo Não Circulante Imobilizado ..  497  124
Pagamento de Dividendos ...........................  6.769  4.508
Aumento/Capital Circulante Líquido .............  2.931  6.147
Total das Aplicações ..................................  10.796  10.779

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2016
1) Capital Social representado por 17.684.181 ações ordinárias nominati-
vas valor de R$1,00; 2) As demonstrações financeiras foram elaboradas
e apresentadas em conformidade aos critérios estabelecidos na Lei nº
6.404/76 e Lei nº 11.638/07; 3) As contas de resultado foram constituidas
observando-se o regime de competência.

Variação do Capital Circulante Líquido -Valores em R$ x1.000
Aumento ou

Saldo em 31/12/2015 31/12/2016  Diminuição
Ativo Circulante ................. 22.217  28.732  6.515
Passivo Circulante ............  2.176  2.544  368
Capital Circulante Líquido ..  20.041  26.188  6.147

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Valores em R$ x 1.000
Capital Reservas Reserva

Contas do Reali- de Reserva  de
  Patrimônio Líquido    zado    Capital     Legal   Lucros    Total
Saldos em 31/12/2015 ..... 17.684 –  528  3.485  21.697
1.) Ajustes de Exercício. – – – – –
2.) Lucro Liquido
 do Exercício. .................. – – –  10.390  10.390
3.) Destinação do Lucro ..  – – – – –
Reserva Legal ................. – –  519  (519) –
Pagamento de Dividendos  – – –  (4.508)  (4.508)
Saldos em 31/12/2016 ..... 17.684 –  1.047  8.848  27.579

São Paulo, 31 de dezembro de 2016
Breno Chvaicer

Diretor Presidente - CPF: 025.776.408-97
Ademir Andrade de Meneses

Contador - CRC 1-SP/124.535-O-5  - CPF: 858.172.108-78

O pretendente: MARLON AUGUSTO DE ANDRADE, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 01/04/1969, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aristoteles Augusto de Andrade e de Cleia Oliveira 
de Andrade. A pretendente: SILMARA REGINA TOZZI, profi ssão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 23/07/1971, residente e 
domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Alvaro Tozzi e de Maria Regina Tozzi.

O pretendente: BHERNARDO MARANDURA DE ALMEIDA, profi ssão: analista de sis-
temas, estado civil: solteiro, naturalidade: em Vassouras - RJ, nascido aos: 17/04/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Julio Cezar Nascimento de Almeida 
e de Marcia Maranduba de Almeida. A pretendente: CAMILA YUKIE WATANABE, pro-
fi ssão: bancária, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido 
aos: 16/09/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Oscar Kiyotaka 
Watanabe e de Elsa Yaeko Watanabe.

O pretendente: RAFAEL GUARDA LATERZA, profi ssão: pesquisador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 05/08/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Alexandre Puccetti Laterza e de Filomena Cristina Guarda Laterza. A 
pretendente: CAMILA FRANCINI FIDELIS PINTO, profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, nascido aos: 14/05/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Fernando Fidelis Pinto e de Norvina Perpetua Pereira Pinto.

O pretendente: RODRIGO SISLIAN, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 22/06/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Serop Roger Sislian e de Regina Zeitounlian Sislian. A preten-
dente: MELANIE FURUTA, profi ssão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Jardim Paulista - SP, nascido aos: 29/07/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Walter Yoshio Furuta e de Carmen Silvia Hidalgo Furuta.

O pretendente: CHRISTIAN DEIVYD SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, nascido aos: 08/07/1976, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Maria Aparecida da Silva. A pretendente: 
ANDREIA PEREIRA DE MORAIS, profi ssão: gerente pedagogica, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 24/05/1980, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Roberto Pereira de Morais e de Maria do Carmo 
Barbosa de Morais.

O pretendente: GILBERTO RODRIGUES CARVALHO JUNIOR, profi ssão: técnico de 
seguros, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 
11/08/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilberto Rodrigues 
Carvalho e de Maria Odete Vermelho de Carvalho. A pretendente: KELLY YURI PATER-
NEZ, profi ssão: analista jurídico, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Madalena - SP, nascido aos: 12/06/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Maria de Lourdes Paternez.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO DA SILVA NETO, profi ssão: estagiário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Joaquim do Monte - PE, nascido aos: 08/08/1994, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Edivaldo da Silva e de Ana Maria da 
Silva. A pretendente: JULIANY DO AMARAL CAVALCANTI, profi ssão: esteticista, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 10/12/1992, 
residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Marcos Luiz da Silva Cavalcanti e de 
Solange do Amaral Cavalcanti.

O pretendente: RENATO DIAS DE ARAUJO, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 19/02/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Roberto de Araujo e de Maria Luzia 
Calixto Dias de Araujo. A pretendente: MELISSA BARAT, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Cavalese - Itália, nascido aos: 31/12/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Alfonso Barat e de Donatella Todeschi.

O pretendente: MARIO ILOE MORAES, profi ssão: analista coordenador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Paulo - SP, nascido aos: 15/05/1960, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Geraldo Moraes e de Ivonette Chiodi de 
Moraes. A pretendente: TANIA JENI FRAZÃO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Brás - SP, nascido aos: 21/12/1968, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Candido Frazão e de Jeni Silva Frazão.

O pretendente: SÉRGIO MOURA DO NASCIMENTO, profi ssão: zelador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Ipueiras - CE, nascido aos: 09/09/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José Pereira do Nascimento e de Joana Moura do Nas-
cimento. A pretendente: JOCELIA ALVES DOS SANTOS, profi ssão: babá, estado civil: 
solteira, naturalidade: de Alagoinhas - BA, nascido aos: 05/04/1978, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Lourival Francisco dos Santos e de Edite Alves Pessoa.

O pretendente: MOISES MARTINS DA SILVA, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 08/06/1990, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Quintino da Silva Filho e de Geralda 
Martins da Silva. A pretendente: CAROLINE RICHELLI RANGEL ROCHA, profi ssão: 
auxiliar de cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Ca-
choeirinha - SP, nascido aos: 11/08/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Luciana Rangel Rocha.

O pretendente: FABIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, nascido aos: 13/02/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Severino do Nascimento e 
de Maria do Céu Oliveira do Nascimento. A pretendente: JOYCE SOUZA DA SILVA, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: divorciada, naturalidade: em Santo 
André - SP, nascido aos: 18/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Jaci Francisco da Silva e de Floripes Teles de Souza 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:

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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
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3/aún — eat — sad. 4/mudo — over. 5/nauru — nauta — stone. 6/alteza. 7/sazonal.

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

Esta terça é o vigésimo oitavo dia da lunação. A Lua em harmonia com Saturno e em conjunção com Urano bem 

cedo nesta manhã estimula os novos projetos e nos leva a criar na mente as situações que queremos tornar reali-

dade. Será possível planejar nossas metas e ter ideias originais. Desde o início da manhã a Lua passa a transitar 

em Touro e o astral deve fi car mais calmo, e os processos mais lentos. À noite a Lua faz conjunção com Mercúrio 

e favorece o diálogo e as conversas.
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Aumentam as chances de obter 
resultados em atividades na rotina 
diária com a ampliação da autossufi -
ciência e da confi ança. As mudanças 
podem ser consolidadas, resgatando 
oportunidades perdidas e recupe-
rando algo que perdeu no passado. 
78/378 – Bege.

A Lua ingressa em Touro e por isso 
será possível ter mais calma e tran-
quilidade. A habilidade para crescer 
lhe dá novas chances de lucros. O Sol 
na casa dois dá aumento de ganhos 
materiais através da facilidade para 
negociar. 63/263 – Azul.

Desde o início da manhã a Lua 
passa a transitar em Touro e o 
astral deve fi car mais calmo, e os 
processos mais lentos. A confi ança 
e a boa relação com as pessoas irão 
ajudar a resolver situações difíceis. 
Precisa zelar pela reputação e cuidar 
dos compromissos com seriedade. 
41/341 – Amarelo.

Pode não prestar atenção ao assinar 
contratos, papéis e documentos 
importantes nesta fase que é a mais 
delicada do ano. Logo terá novas 
motivações e a renovação de sua 
vida, confrontando os sistemas já 
estabelecidos. Saiba esperar até 
seu aniversário para agir. 56/756 
– Branco.

É tempo de se afi rmar, dando um 
novo sentido à sua vida e tornando 
seus sonhos reais. Acredite naquilo 
que quer conquistar, algum de seus 
desejos pode se realizar até o fi nal 
desta semana. Evite mandar, pois 
esta atitude gera fragilidade em 
compromissos que assumir.  52/152 
– Cinza.

Este dia é bom para refazer as 
energias e até recuperar as forças 
que tenham diminuído desde o fi nal 
de semana. Controle a tendência de 
criticar as ideias dos demais. A ati-
tude crítica e a superfi cialidade nos 
conhecimentos geram difi culdades. 
37/437 – Verde.

Poderá sentir-se mais seguro para 
realizar algo novo, com as mudanças 
se afi rmando. O seu modo de pensar 
deve mudar para que possa alcançar 
o que deseja. Não imponha suas con-
dições evitando a autossufi ciência e 
confi ança demasiada nesta quarta. 
21/721 – Verde.

As emoções ainda são fortes e me-
xem com sua saúde que pode ser 
abalada inesperadamente. O poder 
de concentração fi ca prejudicado, a 
mente estará levada a distrações e 
devaneios. Logo começará a ver as 
coisas mudarem completamente em 
sua vida. 11/511 – Azul.

Dê maior atenção aos relaciona-
mentos, aproximando-se das pes-
soas queridas e dos seus familiares. 
Agora crescem versatilidade no agir, 
simpatia ao se relacionar e super-
fi cialidade no conhecimento. Use 
bem sua capacidade de observação 
e descobrirá a solução de problemas. 
89/589 – Marrom.

É o momento de manter a calma ao 
agir para conseguir o que pretende 
em breve. Cuidado, em compromis-
sos mais sérios e na busca pelo poder 
e pelo domínio terá problemas de 
relacionamento. Zele pela reputa-
ção e cuide dos compromissos com 
seriedade. 65/365 – Azul.

A Lua em harmonia com Saturno 
e em conjunção com Urano bem 
cedo nesta manhã estimula os 
novos projetos e nos leva a criar na 
mente as situações que queremos 
realizar. Diga o que sente pelas 
pessoas abertamente, usando sua 
inspiração. 88/788 – Branco.

O dia dá emoções e sensibilidade aos 
sentidos e uma boa relação com as 
artes e à beleza. Com o passar das 
horas crescem versatilidade no agir e 
simpatia ao se relacionar. Alcançará 
estabilidade emocional consolidando 
as mudanças que já foram feitas 
antes. 36/736 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 23 de Maio de 2017. Dia de São Juliano, São Epitácio, São 
Miguel Bispo, São João Batista de Rossi, e Dia do Anjo Damabiah, 
cuja virtude é a perseverança. Dia da Juventude Constituciona-

lista, e Dia do Soldado Constitucionalista. Hoje aniversaria a 
atriz Joan Collins que nasceu em 1932, o piloto Rubens Barrichello 
que completa 45 anos, o ex-jogador de futebol e atual treinador 
Ricardinho que nasceu em 1976 e o jogador de futebol Rafael Moura 
nascido em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau tende a ser uma pessoa de vida 
pouco ortodoxo podendo parecer aventureiro demais para as pessoas 
mais formais. Para o nativo deste dia é importante ser justo; agir com 
responsabilidade e pagar as dívidas. Possui um forte senso de justiça 
e quer viver num ambiente o mais harmonioso possível. Aprecia a 
liberdade e as mudanças e o que para outros pode ser seguro, para ele 
pode parecer uma prisão. Cresce e evolui pelo movimento constante, 
exercendo mais de uma atividade ou várias ao mesmo tempo. No lado 
negativo tendência a crises de ansiedade.

Dicionário dos sonhos
GALO – Sozinho signifi ca aborrecimentos por din-
heiro. Cantando: notícias de pessoa de longe. Junto 
com galinhas: aumento de família. Vê-lo com ovos é 
felicidade no jogo durante três dias. Mata-lo, perda de 
emprego. Dar de comer a um: volta de pessoa ausente. 
Números de sorte: 05, 10, 19, 49 e 67.

Simpatias que funcionam Para mel-

horar um 

problema nos olhos: Uma vela branca, um pires. 
Acenda a vela branca sobre o pires. Em seguida, faça a 
seguinte oração: “Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo: Santa Luzia, cujo nome signifi ca ‘luz’. Clara é a Lua, 
claro é o Sol, porque Deus assim o quer. Clara seja minha 
vista (ou a vista de – diga o nome da pessoa). Clara seja 
sempre nossa vida, de todos os males que a afetam ou 
que venham a afetar, graças à vossa intervenção. Assim 
seja”. Em seguida, reze três Pai-nosso.
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Cisne. Foto: Julio Leão

Foto
Exposição internacional Tohoku, 

através do olhar dos fotógrafos ja-
poneses apresenta 123 fotografi as 
de Tohoku, a região noroeste do 

arquipélago japonês, que é divi-
dida em seis províncias: Aomori, 
Iwate, Akita, Yamagata, Miyagi e 
Fukushima. Participam da mostra 
registros de fotógrafos como Tei-
suke Chiba, Ichiro Kojima,Hideo 

Haga, Masatoshi Naito e Masaru 
Tatsuki, entre outros.

Serviço: Centro Cultural São Paulo. R. 
Vergueiro, 1000. De terça a sexta-feira das 
10h às 20h, e sábados, domingos e feriados 
das 10h às 18h. Entrada franca. Até 12/06.

A herança
A peça “O Nome Dela é 

Valdemar” é uma comédia do 
dramaturgo brasileiro, Aziz Bajur. 
O espetáculo conta a história 
de Valdemar, que veio para São 
Paulo e virou Desirrê, uma vedete 
de sucesso. A confusão começa 
quando um primo do interior 
chega de surpresa trazendo uma 
herança, que só pode entregar 
nas mãos do primo. Para não ser 
descoberta, Desirré tenta enga-
nar o caipira que acaba revelando 
segredos, deixando a person-
agem à mercê de sua maldosa 
empregada. Muitas confusões 
acontecem, e a chegada de sua 
tia Finoca, uma senhora carola e 
quase cega, só piora tudo, provo-
cando as mais diversas insólitas e 
hilárias situações. Com Kaká de 
Lyma, Marcello Iazzetti, Danillo 
Branco e Márcio Marinello.

Serviço: Teatro Santo Agostinho, R. 
Apeninos, 118, Liberdade, tel. 3209-4858. 
Sábados às 19h (exceto 10/6). Ingresso: 
R$ 60.
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Candido Damm e Ana Velloso.

A peça “Vianinha Conta o Último Combate do Homem Comum” 
apresenta a essência do drama de Oduvaldo Vianna Filho, origi-
nalmente Nossa Vida em Família. A história gira em torno de um 
casal idoso obrigado, por questões fi nanceiras, a viver separado. 
Cada um mora com um fi lho. Com Ana Velloso, Gillray Coutinho, 
Beth Lamas e outros. 

Serviço: Auditório Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Parque Ibirapuera. Sábado 
(27) às 21h e domingo (28) às 19h. Ingresso: R$ 20.

Cena de “Pagliacci”.

O projeto LaMínima 20 
anos conta com várias ações 
para a comemoração dessa 
data: a estreia do espetáculo 
“Pagliacci”, uma mostra de 
repertório com apresentações 
de montagens marcantes da 
carreira do grupo (À La Carte, 
Luna Parke, Reprise, A Noite 
dos Palhaços Mudos, Rádio 
Variété e Classifi cados) e uma 
exposição com fotos, objetos 
e fi gurinos. Pagliacci também 
faz circulação pelos bairros da 
cidade, nos CEUS.

Serviço: Centro Cultural Fiesp, (Ruth 
Cardoso), Av. Paulista, 1313, Cerqueira 
César, tel. 3146-7405. Quintas, sextas e 
sábados às 20h; domingos às 19h. Entrada 
franca. Até 02/07.

Cena de “Conversas com Meu Pai”.

O espetáculo 
“Conversas com
Meu Pai” estreia no 
proximo dia 2

O ponto de partida da peça 
é uma caixa que guarda 
uma infi nidade de bilhe-

tes recolhidos por Janaina Leite 
e que trazem frases escritas 
por Alair, seu pai, que sofreu 
uma traqueostomia, perdeu a 
capacidade da fala e passou a 
se comunicar unicamente por 
escrito. A atriz, do Grupo XIX 
de teatro, em parceria com 
o dramaturgo Alexandre Dal 
Farra  fl agra nesses papéis, 
rascunhados o mote para a 
dramaturgia de uma comunica-
ção silenciosa entre pai e fi lha. 
Alguns anos mais tarde, é a vez 
da fi lha descobrir que sofre de 
uma doença degenerativa e está 
fi cando surda. Nesse novo con-
texto, em silêncio, pai e fi lha, 
“conversam”. Em cerca de sete 
anos de trabalho, mais de 500 
páginas de escritos e 60 horas 

Conversa silenciosa

de vídeos e áudios compõem 
a memória de uma espécie de 
performance de longa duração 

M
ilt

on
 D

ór
ia

que teve seu término em outu-
bro de 2011, quando Alair veio 
a falecer. 

Serviço: Oicina Cultural Oswald de An-
drade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 
3221-4704. Sextas às 20h e sábados às 18h. 
Entrada franca. Até 24/06.

Separados
Divulgação

Refl exõesRefl exõesRefl exões
CONQUISTA ÍNTIMA: Todos os estados enfermiços da alma se 
assemelham, no fundo, aos estados enfermiços do corpo, solicitan-
do remédio adequado que lhes patrocine a cura. E a impaciência 
que tantas vezes gera rixas inúteis é um deles, pedindo o específi co 
da calma que a desterre do mundo íntimo. Como, porém, obter a 
serenidade, quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? 
Justo lembrar que assim como nos acomodamos, obedientes, para 
ouvir o professor trazido a ensinar-nos, é forçoso igualmente as-
sentar a emotividade, na carteira do raciocínio, a fi m de educá-la, 
educando-nos; e, aplicando os princípios de fraternidade e de 
amor que abraçamos, convidaremos os nossos próprios sentidos 
à necessária renovação. Feito isso, perceberemos que todo ins-
tante de turvação ou desequilíbrio, é instrumento de teste para 
avaliação de nosso próprio aproveitamento. Aprenderemos, por 
fi m, que, diante da crítica, estamos convocados à demonstração 
de benevolência; diante da censura, é preciso exercer a bondade; 
à frente do pessimismo, somos induzidos a cultivar a esperança; 
ante a condenação, somos indicados à bênção; e que, renteando 
com quaisquer aparências do mal, é imperioso pensar no bem, 
dispondo-nos a servi-lo. Entregando-nos com sinceridade a se-
melhantes exercícios de compreensão e tolerância, estaremos 
em aula profícua, para a aquisição de valores eternos no terreno 
do espírito. É assim que, em matéria de paciência, se a paciência 
nos foge, urge reconhecer que, perante as circunstâncias mais 
constrangedoras da vida, estamos, todos nós, no justo momento 
de conquistá-la. (De “Rumo Certo”, de Francisco Cândido Xavier, 
pelo Espírito Emmanuel).

Comemorando
Divulgação
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www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 25/05/2017  - 10:25h  -  2º LEILÃO: 31/05/2017  - 10:25h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 25/05/2017 às 10:25 horas e o 2º Leilão será rea-
lizado no dia 31/05/2017 às 10:25 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES 
(A) FIDUCIANTES: AMANDA CAMPOS CAFAGNI, MAURICIO 
PACHECO,  CREDOR FIDUCIÁRIO: 
Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 335.351,88 (trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e 
oitenta e oito centavos) 2º leilão: R$ 334.800,80 (trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos reais e oitenta centavos),

COMIS-
SÃO DO LEILOEIRO: 
do leilão. DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - (Em Reais)

Mercado Eletrônico S.A.Mercado Eletrônico S.A.Mercado Eletrônico S.A.Mercado Eletrônico S.A.Mercado Eletrônico S.A.
CNPJ: 00.117.351/0001-87

Demonstrações Financeiras  Findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

                   Individual                   Consolidado
Ativo          2015          2014           2015           2014
Circulante 27.884.307 18.100.911  35.109.860  24.828.852
Caixa e equivalentes
  de caixa 1.278.359 769.906 3.397.653 3.531.333
Aplicação Financeira 21.163.409 11.839.972 25.027.125 15.075.103
Clientes 6.765.438 6.776.956 7.972.734 7.662.367
(-) PDD clientes (3.171.762) (2.903.749) (3.253.453) (3.182.491)
Adiantamentos 198.106 136.623 198.174 156.800
Impostos e contribuições
  a recuperar 1.488.958 935.185 1.575.651 1.013.263
Despesas pagas
  antecipadamente 161.799 546.018 191.976 572.477
Não circulante
Realizável a
  longo prazo      376.357      345.533       379.221       345.901
Deposito caução - Aluguel 294.556 272.051 294.556 272.051
Depósito Judicial
  - Trabalhista 81.801 73.482 81.801 73.482
Outras contas a receber – – 2.864 368
Permanente 13.821.254 13.169.729    7.754.730    7.304.075
Investimento 6.522.333 6.444.043 168.053 146.566
Imobilizado   1.168.714   1.184.141    1.237.644    1.241.625
Imobilizado 3.945.998 3.847.773 4.886.056 4.821.909
Depreciações
  acumuladas (2.777.284) (2.663.632) (3.648.412) (3.580.284)
Intangível   6.130.207   5.541.545    6.349.033    5.915.884
Intangível 14.028.141 11.832.886 54.514.673 47.727.858
Amortizações
  acumuladas (7.897.934) (6.291.341) (48.165.640) (41.811.974)
Total do ativo 42.081.918 31.616.173 43.243.811 32.478.828

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Em Reais)
Atividades                     Individual                   Consolidado
  operacionais           2015          2014           2015           2014
Lucro líquido do exercício 10.375 610.791 10.375 610.791
Ajustes ao
  lucro líquido    2.997.409   3.559.435    8.072.335  36.015.171
Provisão para
  devedores duvidosos 268.013 195.963 70.962 392.950
Depreciações e
  amortizações 1.720.246 1.261.126 6.689.704 34.073.288
Equivalência patrimonial 331.928 50.421 – –
Baixa de imobilizado 191.834 224.449 705.359 434.575
Provisões 485.388 1.827.476 606.310 1.114.358
Variação em ativos operacionais -
 (Aumento)/diminuição  (9.573.780)  (3.924.939) (10.518.970)   (4.398.821)
Aplicação financeira (9.323.437) (5.156.460) (9.952.022) (5.990.367)
Clientes 11.518 (514.129) (310.367) (139.775)
Adiantamentos (61.483) 489 (41.374) (19.687)
Impostos e contribuições
  a recuperar (553.773) 1.990.112 (562.388) 1.960.489
Despesas pagas
  antecipadamente 384.219 (223.646) 380.501 (188.176)
Depósito caução
  de aluguel (22.505) (15.222) (22.505) (15.222)
Depósito judicial (8.319) (6.083) (8.319) (6.083)
Outros Créditos – – (2.496) –
Variação em passivos operacionais -
 Aumento/(diminuição)    (544.773)   2.164.737     (249.811)    2.050.002
Fornecedores (281.112) 256.469 (398.214) 228.155
Obrigações sociais (1.003.006) 1.144.266 (1.033.689) 1.173.922
Obrigações fiscais 98.259 205.995 262.390 64.698
Obrigações diversas 73.370 167.631 73.440 (184.885)
Outras obrigações 440 (440) 278.986 377.296
Projetos em Andamento 240.671 (557.822) 240.671 (557.822)
Receitas Futuras 326.605 948.638 326.605 948.638
Caixa proveniente das atividades
  operacionais (10.118.553)  (1.760.202) (10.768.781)   (2.348.819)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado (290.059) (193.310) (769.507) (869.593)
Aplicação no intangível (2.195.255) (2.826.436) (6.786.816) (34.010.001)
Caixa aplicado nas atividades
  de investimentos   (2.485.314)  (3.019.746)   (7.556.323) (34.879.594)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos creditados
  /pagos (8.000.001) (50.000) (8.000.001) (50.000)
Financiamentos Obtidos 2.404.537 784.561 2.408.715 762.445
Redução de Capital (7.000.000) – (7.000.000) –
Aumento de Capital 22.700.000 – 22.700.000 –
Caixa aplicado nas atividades
  de financiamento  10.104.536      734.561  10.108.714       712.445
Aumento/(redução) do caixa e
  equivalentes de caixa 508.453 124.839 (133.680) 109.994
Início do exercício 769.906 645.067 3.531.333 3.421.339
Fim do exercício 1.278.359 769.906 3.397.653 3.531.333

Demonstrações dos resultados abrangentes - (Em Reais)
               Individual              Consolidada
        2015       2014         2015       2014

Lucro líquido do exercício       10.376   610.791       10.376   610.791
Variação Cambial 410.217 489 410.217 489
Total do resultado abrangente    410.217         489     410.217         489
Total do resultado abrangente
  do período atribuível aos
   acionistas da Companhia 420.593 611.280 420.593 611.280

                   Individual                  Consolidado
Passivo          2015          2014          2015          2014
Circulante   8.218.830   9.979.762   9.383.723 10.822.840
Financiamentos obtidos 558.668 – 584.038 21.192
Fornecedores 268.813 549.925 491.521 889.735
Obrigações sociais 533.511 1.536.517 533.965 1.567.654
Obrigações fiscais 647.928 549.668 878.347 615.957
Obrigações diversas 1.032.335 958.965 1.040.230 966.790
Provisões 4.546.421 4.081.533 4.547.928 4.082.941
Dividendos a pagar 631.154 631.154 631.154 631.154
Outras obrigações – – 676.540 375.417
Não circulante
Exigível a longo prazo   6.842.064   2.735.979   6.839.064   2.755.556
Outras obrigações 3.000 2.560 – 22.137
Provisões 1.692.500 1.672.000 1.692.500 1.672.000
Projetos em Andamento 517.299 276.628 517.299 276.628
Receita Futura 1.275.243 948.638 1.275.243 948.638
Financiamentos obtidos 3.354.022 1.508.153 3.354.022 1.508.153
Patrimônio líquido 27.021.024 18.900.432 27.021.024 18.900.432
Capital realizado 25.232.336 9.532.336 25.232.336 9.532.336
Reserva legal 492.689 492.170 492.689 492.170
Reserva de lucros 159.343 8.149.487 159.343 8.149.487
Variação Cambial
  Líquida   1.136.656      726.439   1.136.656      726.439
Total do passivo 42.081.918 31.616.173 43.243.811 32.478.828

Demonstrações do resultado do exercício (Em Reais)
                    Individual                  Consolidado
          2015           2014           2015           2014

Receita líquida  32.687.128  32.037.667  36.456.578  36.156.347

Custo dos serviços

  prestados (14.715.981)(13.099.956)(16.808.181) (13.099.956)

Custo dos serviços (14.715.981)(13.099.956)(16.808.181) (13.099.956)

Lucro bruto  17.971.147  18.937.711  19.648.397  23.056.391

Receitas (despesas)

  operacionais (17.627.670)(15.979.599)(19.123.719) (20.001.400)

Provisão para devedores

  duvidosos (268.013) (195.963) (268.084) (171.861)

Comerciais (3.902.614) (4.667.370) (3.902.614) (4.667.370)

Gerais e

  administrativas (14.101.782)(11.394.711)(16.501.054) (15.848.120)

Financeiras líquidas 1.220.051 604.106 1.660.260 961.990

Despesas tributárias (247.614) (284.440) (248.405) (285.239)

Resultado de participações

  em controladas (331.928) (50.421) – –

Outras receitas

  operacionais 4.230 9.200 136.178 9.200

Lucro operacional      343.477    2.958.112      524.678    3.054.991

Receitas (despesas)

  não operacionais (457) 29.496 (456) 25.271

Lucro antes dos impostos

  e participações      343.020    2.987.608      524.222    3.080.262

Imposto de renda (48.602) (681.563) (182.539) (750.380)

Contribuição social (26.779) (260.249) (72.922) (283.653)

Participações

  no resultado     (257.265)  (1.435.005)     (258.386)   (1.435.438)

Lucro líquido

  do exercício 10.375 610.791 10.375 610.791

Lucro líquido por ação 0,002 0,094 0,002 0,094

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Individual e consolidada  (Em Reais)
Reserva Reserva Variação Lucros

      Capital       legal   de lucros cambial líquida        acumulados            Total
Saldo em 31 de dezembro de 2013 9.532.336 461.631 7.569.787 725.950 – 18.289.704
Resultado do exercício – – – – 610.791 610.791
Reserva Legal – 30.539 – – (30.539) –
Reserva de Lucro – – 427.555 – (427.555) –
Ajuste exercicio Anterior – – 152.145 – – 152.145
Variação Cambial Líquida – – – 489 – 489
Distribuição de dividendos               –            –               –                     –             (152.697)      (152.697)
Saldo em 31 de dezembro de 2014 9.532.336 492.170 8.149.487 726.439 – 18.900.432
Redução de Capital (7.000.000) – – – – –
Aumento de Capital 22.700.000 – – – – 22.700.000
Resultado do exercício – – – – 10.376 10.376
Reserva Legal – 519 – – (519) –
Reserva de Lucro – – 9.857 – (9.857) –
Variação Cambial Líquida – – – 410.217 – 410.217
Distribuição de dividendos               –            –  (8.000.001)                     –                        –  (15.000.001)
Saldo em 31 de dezembro de 2015 25.232.336 492.689 159.343 1.136.656 – 27.021.024

Diretoria
• Eduardo Aziz Nader •  Ricardo Pardini
• Marcelo Ribeiro da Cunha Pereira •   Alexandre de Quadros Moreno
• Paulo Kindler Rosanova •   Carlos Gatti
• Nei Fernando Tremarin •   André Rodrigues Kerbauy
•  Luiz Gastão Ribeiro Bolonhez

Fernando Poli Junior - CRC: 1SP 183019/O-1

As notas explicativas, encontram-se na íntegra a disposição dos
senhores acionistas na sede social da empresa.

Ao Conselho de Administração da Mercado Eletrônico S.A. São Paulo - SP.
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Mercado Eletrônico S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patri-
monial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do re-
sultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabi-
lidade da administração sobre as demonstrações financeiras: A adminis-
tração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabili-

dade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e execu-
tada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações
financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a exe-
cução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respei-
to dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluin-
do a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação
de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elabo-
ração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Compa-
nhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Marco Antonio Pontieri
Contador CRC 1SP153569/O-0

circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia
desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação
da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião. Opinião: Em nossa opinião, as demonstra-
ções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Mercado Eletrôni-
co S.A. em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. São Paulo, de 31 de maio de 2016
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Manisc Empreendimentos e Participações S/A.Manisc Empreendimentos e Participações S/A.Manisc Empreendimentos e Participações S/A.Manisc Empreendimentos e Participações S/A.Manisc Empreendimentos e Participações S/A.
CNPJ: 06.044.393/0001-11

Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial - Encerrado em 31/12/2016 - Valores em R$ x 1.000
Ativo 31/12/2015 31/12/2016
Circulante ....................................................  21.954  21.867
Não Circulante .............................................  15.342  15.475
Total do Ativo ..............................................  37.296 37.342
Passivo e Patrimonio Líquido 31/12/2015 31/12/2016
Circulante ....................................................  100  105
Não Circulante ............................................. – –
Patrimônio Líquido .......................................  37.196  37.237
Total Passivo e Patrimonio Liquido ...........  37.296  37.342

Demonstração do Resultado do Exercício - Valores em R$ x 1.000
31/12/2015 31/12/2016

Receitas Operacionais ................................  3.786  2.987
Despesas Administrativas ...........................  (1.833)  (1.750)
Despesas Tributárias ...................................  (183)  (71)
Despesas Financeiras .................................  (456)  (712)
Resultado Operacional ................................  1.314  454
Resultados Participações Acionárias .......... – –
Reultados Não Operacionais .......................  442 –
Lucro/Prejuizo Antes do IR .........................  1.756  454
(-) Provisão para IRPJ/CSLL .......................  (562)  (128)
(-) Participações e Reservas ....................... – –
Lucro/Prejuizo do Exercício ........................  1.194  326
Lucro por Ação ............................................ 0,10 0,03

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) Método Direto
Valores em R$ x 1.000

1.) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: 31/12/15 31/12/16
1.1)  Entradas / Recebimentos ....................................  3.948  2.988
1.2)  Saídas / Pagamentos ..........................................  (44.758)  (2.451)
 (=) Caixa Líquido Atividades Operacionais .................  (40.810)  537

2.) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:
2.1) Entradas ...............................................................  442 –
2.2) Saídas ..................................................................  (1.134)  (597)
 (=) Caixa Líquido Atividades de Investimentos ..........  (692)  (597)

3.) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:
3.1) Entradas ............................................................... – –
3.2) Saídas .................................................................. – –
 (=) Caixa Líquido Atividades de Financiamentos ........ – –
 (=) Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa ......  (41.502)  (60)
 (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial ...................  62.434  20.932
 (=) Caixa e Equivalentes de Caixa Final ..................... 20.932  20.872
 (=) Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa ..........  (41.502)  (60)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Valores em R$ x 1.000

Capital Adiantamento Reserva
Contas do Reali- para Aumento Reserva  de
 Patrimônio Líquido    zado      de Capital     Legal   Lucros     Total
Saldos em 31/12/15 ...... 11.921  3.496  2.384  19.394  37.195
1.) Ajustes de Exercício –  –  –  –  –
Dividendos Recebimento  –  –  –  –  –
2.) Lucro Líquido do
  Exercício ....................  –  –  –  326  326
3.) Destinação Lucro ....  –  –  –  –  –
Dividendos Pagos ..........  –  –  –  (285)  (285)
Transferência para
  Reserva Legal .............  –  –  –  –  –
Saldos em 31/12/16 ...... 11.921  3.496  2.384  19.435  37.236

São Paulo, 31 de dezembro de 2016
Breno Chvaicer

Diretor Presidente - CPF: 025.776.408-97
Ademir Andrade de Meneses

Contador - CRC 1-SP/124.535-O-5
CPF: 858.172.108-78

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2016
1) Capital Social dividido em 11.921.508 ações ordinárias nominativas no
valor de R$ 1,00; 2) As demonstrações financeiras foram elaboradas e
apresentadas em conformidade aos critérios estabelecidos na Lei nº
6.404/76 e Lei nº 11.638/07; 3) As contas de resultado foram constituidas
observando-se o regime de competência.

Variação do Capital Circulante Líquido -Valores em R$ x1.000
Aumento ou

Saldo em 31/12/2015 31/12/2016  Diminuição
Ativo Circulante ................. 21.953  21.867  (86)
Passivo Circulante ............ 100  105  5
Capital Circulante Líquido .. 21.853  21.762  (91)

Demonstração das Origens e Aplicação dos Recursos
Valores em R$ x 1.000

Origens dos Recursos: 31/12/2015 31/12/2016
Lucro Líquido do Exercício ............................  1.194  326
(+) Subscrição para Aporte de Capital ........... – –
(-) Baixa de Bens - Ativo Não Circulante .......  490 –
(+) Recebimento de Dividendos ..................... – –
(-) Redução do Capital Circulante Liquido ...... 41.292  91
(+) Depreciações ............................................  535  465

Total das Origens ...........................................  43.511  882
Aplicações dos Recursos:
Aumento/Ativo Não Circulante Imobilizado ....  1.133  117
Aumento/Ativo Não Circulante Investimentos 360  480
Pagamento de Dividendos ............................. 42.018  285
Aumento/Capital Circulante Líquido ............... – –

Total das Aplicações ......................................  43.511  882

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem
por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar
obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05(cinco)
dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato,
nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar
para (11) 3115-1515 ramais 1673 / 1761. Empresa: R. R. DA R. - ME - CNPJ: **.*41.864/
0001-** - Contrato: 4500005028; Empresa: A. L. S. E. E. - ME - CNPJ: **.*00.406/0001-
** Contrato: 4500002253; Empresa: J. T. DA S.  - CNPJ: **.*60.247/0001-** - Contrato:
4500013775;  Empresa: T. E. LTDA - ME -  CNPJ: **.*79.568/0001-** - Contrato:
4500013560;  Empresa: R. P. - CNPJ: **.*96.064/0001-** - Contrato: 4500004760;
Empresa: M. F. M. -  CNPJ: **.*55.857/0001-** - Contrato: 4500009923;  Empresa: W. E.
G. - CNPJ: **.*06.451/0001-**- Contrato: 4500009717;  Empresa: C. E. DE M. DE O.
LTDA - EPP -  CNPJ: **.*89.743/0001-** - Contrato: 4500012849.

Aeté Participações S.A.
CNPJ/MF n. 06.990.982/0001-92 - NIRE 35.300.316.002 

Assembléia Geral Extraordinária (AGE) 28 de Abril de 2017.
I. Data e hora: 28/04/17, às 10hs; II. Local:na sede; III. Convocação e Presença: Totalidade; IV. 
Mesa: Presidente: Levon Kessadjikian Secretário: Gilberto Fedi; V. Publicações: (1) Os avisos 
aos acionistas, requeridos pelo artigo 133 da Lei n. 6404/1976, consideram-se satisfeitos tendo por 
base o dispositivo contido no mesmo diploma legal, parágrafo 4o. do artigo citado. VI. Ordem do Dia: 
(1) Assembléia Geral Extraordinária: Considerando que a Aeté Participações S.A. ainda aguarda a 
conclusão dos trabalhos da Auditoria, para que determine a publicação do Balanço Contábil do exercício 
2016 em futuro próximo, por meio de Assembléia Geral Ordinária, resolvem de comum acordo neste 
ato: (a) Aprovar a reeleição da Diretoria pelo período de 1 (ano em conformidade ao estatuto social 
até 30/04/18; VII. Deliberações Tomadas (a) Aprovar neste ato a eleição e posse da Diretoria, 
ficando eleitos para ocupar os cargos de Diretor, Levon Kessadjikian, RG nº 3.860.414– SSP/SP, 
CPF/MF nº 538.157.348-00; Roberto Gallo, RG nº 3.945.809-SSP/SP, CPF/MF nº 029.219.528-15; 
Gilberto Fedi, RG nº 4.819.630-SSP/SP, CPF/MF nº 948.326.848-68; todos com endereço comercial 
na Avenida Dr. Francisco Mesquita, nº 1.575, Vila Prudente, em SO/SPO. Todas as deliberações 
da companhia serão tomadas conforme previsto no estatuto social da sociedade. Os membros da 
Diretoria ora eleitos e empossados, exercerão seus cargos pelo prazo de 01 ano fixado no Estatuto 
Social da companhia até 30/04/18, e declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suspeita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; VIII. Leitura e lavratura da Ata: dada 
a palavra aos presentes para debates, e, como ninguém quis fazer uso da mesma, foi encerrada a 
sessão para a lavratura desta ata, que, foi lida e por todos e achada conforme, aprovada e assinada. 
(i) Levon Kessadjikian, Presidente da mesa; (ii) Gilberto Fedi, Secretário; Acionistas: (1) Feditália 
Participações Ltda., Gilberto Fedi, (2) Kess Participações Ltda., Sr. Levon Kessadjikian, (3) RDR 
Participações Ltda., Roberto Gallo, cujas assinaturas constam da lista de presença em anexo. 
São Paulo, 28/04/18. Presidente: Levon Kessadjikian Secretário: Gilberto Fedi; Acionistas: Kess 
Participações Ltda. - Levon Kessadjikian - sócio; Feditália Participações Ltda. - Gilberto Fedi - 
Sócio; RDR Participações Ltda. - Roberto Gallo – Sócio; Eduardo Lins Advogado - OAB/SP n. 
122.319 Jucesp nº 223.365/17-8 em 18/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BBKO Consulting S.A.
CNPJ/MF nº 04.494.544/0001-08

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial Demonstração dos Resultados

Demonstração do Fluxo de Caixa

Ativo    2016     2015
Circulante 10.520.774 10.193.738
Caixa e Bancos 496.617 681.101
Clientes 3.833.202 3.932.705
Impostos a Recuperar 1.487.076 1.363.010
Outros Adiantamentos 247.237 170.144
Despesas Exercício Seguinte 4.456.641 4.046.778
Não Circulante 516.664 600.752
Outras Créditos 14.696 67.401
Total do Realizável a Longo Prazo 14.696 67.401
Instalações 26.324 26.324
Móveis e Utensílios 243.965 243.965
Computadores e Periféricos 750.642 750.642
Imobilizações em Andamento 482.075 482.075
(-) Depreciação Acumulada (1.001.038) (969.656)
Total do Imobilizado 501.968 533.350
Intangível – –
Direitos de uso – Software 200.696 200.696
(-) Amortização Acumulada (200.696) (200.696)
Total do Ativo 11.037.438 10.794.490

Passivo    2016     2015
Circulante 8.623.098 8.497.046
Fornecedores 585.487 617.933
Empréstimos e Financiamentos 3.213.710 3.213.710
Salários e Encargos Sociais 1.020.655 85.294
Obrigações Fiscais 3.658.306 4.255.476
Provisões Trabalhistas e Cíveis – 79.245
Provisões Sobre o Lucro 51.552 –
Outras Obrigações 93.388 245.388

Não Circulante 681.251 823.809
Obrigações Fiscais 681.251 823.809

Patrimônio Líquido 1.733.089 1.473.634
Capital Social 5.488.603 5.488.603
Reservas de Lucro 32.604 –
Adiantamento Futuro Aumento de Capital 302.235 302.235
Prejuízos Acumulados (4.090.353) (4.317.203)

Total do Passivo 11.037.438 10.794.490

       2016   2015
Receita Bruta Operacional 4.742.004 6.591.806
(-) Impostos sobre Vendas e Deduções 262.091 530.262
Receita Líquida Operacional 4.479.913 6.061.545
(-) Custo das Vendas e Serviços 1.779.350 3.056.054
Lucro Bruto 2.700.563 3.005.490
(-) Depreciações/Amortizações 31.383 34.215
(-) Despesas Operacionais 2.096.482 2.556.664
(+) Outras Receitas Operacionais – 1.185.408
(+) Receitas Financeiras Operacionais 43.550 111.991
(-) Despesas Financeiras 305.241 1.504.781
Lucro/Prejuízo Operacional 311.007 207.231
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado – 58.126
Resultado Antes do Imposto de Renda 311.007 149.105
(-) Provisão para IRPJ e Contribuição Social 51.552 –
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 259.455 149.105
Lucro Líquido (Prejuízo) por Ação do Capital Social 0,05 0,03

1 – Das Atividades Operacionais   2016   2015
a) Resultado Líquido Ajustado
Lucro do Exercício 259.455 224.920
(+) Depreciação e Amortização 31.383 34.215
(+) Ajustes de Períodos Anteriores – 18.604
Resultado Ajustado 290.838 264.158
b) Acréscimo/Decréscimo do Ativo Circulante
(-) Clientes 99.503 1.683.324
(-) Impostos a Recuperar (124.066) 140.021
(+) Outros Adiantamentos (77.093) 403.225
(-) Outros Créditos (357.159) (290.782)
(=) Total Acréscimo/Decréscimo do
 Ativo Circulante (458.816) (40.901)
c) Acréscimo/Decréscimo do Passivo Circulante
(+) Fornecedores (32.446) 68.354
(+) Obrigações Fiscais a Recolher (739.728) 244.772
(+) Salários a Pagar 935.361 (49.423)
(-) Provisões Trabalhistas e Cíveis (79.245) (84.309)
(+) Outras Provisões – (1.184.983)
(+) Provisões Sobre o Lucro 51.552 (68.055)
(-) Outras Contas a Pagar (152.000) (359.957)
(=) Total Acréscimo/Decréscimo do
 Passivo Circulante (16.507) 266.366
(=) Total das Atividades Operacionais (184.484) 489.623
2 – Das Atividades de Investimentos
(-) Compra de Ativo Imobilizado – (2.999)
(+) Baixa de Ativo Imobilizado – 114.620
(-) Depreciação Acumulada Baixada – (56.494)
(=) Total das Atividades de Investimentos – 20.586
3 – Das Atividades de Financiamentos
(+) Financiamentos – (277.811)
(=) Total das Atividades de Financiamentos – (400.805)
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes (184.484) 109.404
Caixa e Equivalentes (Início do ano) 681.101 199.675
Caixa e Equivalentes (Final do ano) 496.617 681.101
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes (184.484) 109.404

1. Contexto Operacional – BBKO Consulting S.A. é uma pessoa jurídica 
de direito privado brasileiro, tem sede e foro na Calçada dos Cravos, 98,1º 
andar, Centro Comercial de Alphaville, Barueri-SP. Tem por objeto a con-
sultoria em tecnologia da informação; o desenvolvimento e licenciamento 
de programas de computador customizáveis; o desenvolvimento de progra-
mas de computador sob encomenda; suporte técnico; manutenção e outros 
serviços em tecnologia da informação desenvolvimento e licenciamento de 
programas de computador não customizáveis. 2. Sumário das Principais 
Práticas Contábeis – As principais políticas contábeis aplicadas na prepa-
ração destas demonstrações financeiras são definidas abaixo. Essas políti-
cas foram aplicadas de modo consistente no exercício apresentado, salvo 
disposição em contrário. a) Declaração de Conformidade: As demons-
trações financeiras estão apresentadas com valores expressos em reais e 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orien-
tações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC) e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade 
(NBC) T-10 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As informações 
financeiras, assim como outras informações operacionais, não foram objeto 
de auditoria por parte de nossos auditores independentes. As seguintes 
seções do CPC PME foram aplicadas na elaboração das demonstrações 
contábeis: • Seções 3 a 8 – Demonstrações contábeis; • Seção 10 – Polí-
ticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erros; • Seção 11 
– Instrumentos financeiros básicos; • Seção 17 – Ativo imobilizado; • Seção 
18 – Ativo intangível; • Seção 21 – Provisões, passivos contingentes e ati-
vos contingentes; • Seção 23 – Receitas. b) Moeda Funcional e Moeda 
de Apresentação: A empresa utiliza como moeda funcional o Real e as 
demonstrações estão apresentadas em Reais. c) Apuração do Resultado: 
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime con-
tábil de competência. d) Instrumentos Financeiros: Instrumentos finan-
ceiros não derivativos incluem aplicações financeiras, investimentos em 
instrumentos de dívida e patrimônio, contas a receber e outros recebíveis, 
caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e outras dívidas. 
Instrumentos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo 
valor justo acrescido, para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo 
valor justo através de resultado, quaisquer custos de transação diretamente 

Demonstração dos Resultados Abrangentes      2016      2015
(+) Lucro/Prejuízo do Exercício 259.455 149.105
(=) Resultado do Exercício Abrangente 259.455 149.105

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido     Lucros ou Adiantamento Futuro
     Capital       Reservas de Lucros       Prejuízos Acumulados       Aumento de Capital       Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 5.488.603 – (4.484.913) 302.235 1.305.925
Destinações: Ajuste Período Anterior – – 18.604 – 18.604
Lucro/Prejuízo do Exercício – – 149.105 – 149.105
Saldos em 31 de dezembro de 2015 5.488.603 – (4.317.204) 302.235 1.473.634
Destinações: Reserva Legal – 32.604 (32.604) – –
Lucro/Prejuízo do Exercicio – – 259.455 – 259.455
Saldos em 31 de dezembro de 2016 5.488.603 32.604 (4.090.353) 302.235 1.733.089

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Antonio Paschoal de Caroli – Presidente
Marcos Mameri Peano – Diretor

Fernanda Natalino – Contadora CRC 1SP 144.709/O-3

ajustes na conta de Prejuízos Acumulados no exercício 2015 (no montante 
de R$ 18.604,29) referente tributos provisionados a maior no exercício de 
2014. g) Recuperação Judicial: A empresa encontra-se em recuperação 
judicial, conforme processo nº 1003420-64.2015.8.26.0068, em tramite na 
6ª Vara Cível na Comarca de Barueri, cujo seu plano de recuperação está 
aprovado e devidamente homologado em 20/10/2016, disponibilizado no 
D.J.E de 19/10/2016.

atribuíveis. A Empresa não realizou operações com derivativos financeiros 
durante os exercícios apresentados. e) Ativo Circulante e Não Circulante: 
O ativo circulante e não circulante, são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do 
balanço patrimonial. f) Passivo Circulante e Não Circulante: O passivo 
circulante e não circulante, são demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patri-
monial. g) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a 
Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido 
para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. 3. Informações complementares 
– a) Caixas e Bancos: Compreende o saldo em caixa depósitos bancários 
e aplicações financeiras de liquidez imediata e sujeitas a um risco insigni-
ficante de mudança de valor. b) Aplicações Financeiras: As aplicações 
financeiras foram mensuradas pelo custo de aquisição, acrescidos por juros 
e atualização monetária que são registrados no resultado quando ocorrido.
Aplicação               2016     2015
Banco Itaú S.A. – Premium DI 434.907 613.435
Banco do Brasil – Ourocap – 3.131
Banco Itaú S.A. – APLIC. AUT MAIS 1.410 64.368
Banco Itaú S.A. – MAX RF 26.871 –
Total 463.188 680.845
c) Clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores 
a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da 
Empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente há um ano ou menos, 
as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, 
estão apresentadas no ativo não circulante. d) Imobilizado: Em análise dos 
itens do ativo fixo, verificamos que o valor residual dos bens são muito pró-
ximo dos valores apresentados na contabilidade, sendo assim não haverá 
ajuste significativo na aplicação do CPC 27. e) Intangível: O intangível está 
composto por direito de uso de software e está demonstrado ao custo de 
aquisição menos as amortizações acumuladas, calculadas pelo método 
linear a taxas anuais que levam em consideração o período de recuperação 
dos ativos. f) Patrimônio Líquido: Prejuízos Acumulados: Foram efetuados 

Barroso libera 
para pauta ação 
sobre eleições 
diretas

Brasília - O ministro Luís 
Roberto Barroso, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), libe-
rou para julgamento uma ação 
que trata da possibilidade de 
realização de eleições diretas 
em caso de vacância do cargo 
após dois anos do início do 
mandato. O caso deve ser 
julgado junto com outra ação 
direta de inconstitucionali-
dade que tramita na Corte, e 
foi movida pela Procuradoria-
Geral da República (PGR).

Para que as duas ações 
sejam analisadas pelo plená-
rio, porém, é preciso que a 
presidente do STF, Cármen 
Lúcia, inclua o tema na pauta. 
A pressão sobre o Supremo 
para que se posicione sobre 
o tema aumentou na última 
semana, diante da possibili-
dade de o presidente Michel 
Temer deixar o cargo após 
as delações dos empresários 
da JBS. 

Atualmente, a Constitui-
ção Federal prevê que, se 
tanto o presidente quanto o 
vice-presidente da República 
forem derrubados nos últi-
mos dois anos do mandato, 
a nova eleição deve ocorrer 
de forma indireta, ou seja, 
o novo chefe da Nação deve 
ser escolhido pelo Congresso 
Nacional. Caso a vacância dos 
dois cargos ocorra nos dois 
primeiros anos do mandato, 
a Constituição prevê nova 
eleição direta para os cargos 
(AE).

Defesa de 
Temer desiste 
de recurso
no STF 

A defesa do presidente 
Michel Temer desistiu ontem 
(22) do recurso no qual soli-
citou ao STF a suspensão das 
investigações relacionadas 
ao presidente. A medida foi 
tomada após o anúncio de 
que a Corte autorizou a Polícia 
Federal a realizar uma perícia 
no áudio entregue pelo em-
presário Joesley Batista em 
seu depoimento de delação 
premiada.

De acordo com um dos re-
presentantes de Temer, o ad-
vogado Gustavo Guedes, após 
o deferimento de perícia, a 
defesa está satisfeita e não quer 
mais o julgamento do recurso. 
Guedes também anunciou que 
a defesa contratou uma perí-
cia particular para analisar o 
áudio. Segundo o advogado, 
foram encontrados “70 pontos 
de obscuridade no material”.

“A defesa do presidente 
apresentou petição dizendo 
agora: nos sentimos atendidos 
com o deferimento da perícia 
[ofi cial] e a partir desse laudo 
que nós juntamos agora, que 
nos dá segurança, nós quere-
mos agora que isso se resolva 
o mais rapidamente possível”, 
disse. 

A abertura do inquérito 
sobre Temer por corrupção 
passiva, organização criminosa 
e obstrução da Justiça foi au-
torizada pelo ministro Edson 
Fachin na quinta-feira (18), a 
pedido da Procuradoria-Geral 
da República (PGR). No fi m de 
semana, em pronunciamento 
à nação, Temer classifi cou a 
gravação de clandestina, ma-
nipulada e adulterada, “com 
objetivos nitidamente subter-
râneos” (ABr).

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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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: CLEITON RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
limpeza, nascido em Rubelita - MG, aos 10/03/1979, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Rodrigues de Oliveira e de Maria Ires Rodrigues; A 
pretendente: ROSIMEIRE SILVA DE JESUS, nacionalidade brasileira, solteira, manicu-
re, nascida em Serra do Ramalho - BA, aos 13/03/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Catarino José da Silva Neto e de Maria de Jesus Santos.

O pretendente: SENHORINHO RODRIGUES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, motorista, nascido em Milagres - BA, aos 01/01/1969, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Augusto Antonio dos Santos e de Leonarda Correia 
Rodrigues; A pretendente: MARGARIDA ALVES GOMES, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de cozinha, nascida em Araças - BA, aos 08/01/1968, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Irene Alves dos Santos e de Florença Gomes dos Santos.

O pretendente: FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 08/08/1992, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Tenorio de Oliveira e de Mar-
lene Gonçalves dos Santos; A pretendente: DEISE CARVALHO SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 06/05/1993, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Barbosa Silva e de Maria 
Lucia de Carvalho.

O pretendente: RIVILON XAVIER DO VALE, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
operacional, nascido em Diadema - SP, aos 05/06/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Rodrigues do Vale e de Regina Celia Xavier; 
A pretendente: RAQUEL GONZAGA DE AMORIM DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 01/07/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Helivanildo Rodrigues da Silva e de Ivonete de Amorim Silva.

O pretendente: SILAS VINICIUS ALVES SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
estagiário, nascido em São Paulo - SP, aos 21/07/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Andre Luiz de Oliveira Silva e de Alessandra Aparecida 
Alves; A pretendente: ANA RUBIA VIEIRA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, solteira, 
estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 29/06/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Carlos de Sousa e de Denilsa Vieira de Sousa.

O pretendente: CLEBER SIMPLICIO DOS SANTOS ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 20/06/1994, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco de Almeida e de 
Maria da Gloria Simplicio dos Santos; A pretendente: ESTER AMORIM DO AMARAL, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 14/05/1996, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Robson José do Amaral e 
de Norma Sueli Pereira Amorim do Amaral.

O pretendente: RONDINELI SOARES DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
barman, nascido em São Miguel - RN, aos 25/03/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Soares de Souza e de Alaide Chaves de Souza; A 
pretendente: MAGNA DE CASTRO, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, 
nascida em São Paulo - SP, aos 20/07/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Adenir Cícero de Castro e de Helena Júlia de Castro.

O pretendente: GEOVANE DE OLIVEIRA SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
gesseiro, nascido em Vitoria da Conquista - BA, aos 21/04/1992, residente e domicilia-
do e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dinalia de Oliveira Santos; A 
pretendente: ALEXANDRA KETHLIN PESSOA DA SILVA DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, nascida em Franco da Rocha - SP, aos 12/10/1999, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agnaldo Mascate de Souza e 
de Silvana Pessoa da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE THOMAS DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
manobrista, nascido em São Paulo - SP, aos 18/02/1976, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amadeu Thomaz dos Santos e de Diva Francisca dos 
Santos; A pretendente: ADILZA FEITOZA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
vigilante, nascida em São Paulo - SP, aos 19/02/1979, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Arinaldo Feitoza dos Santos e de Daurelina Ferreira dos Santos.

O pretendente: ANTONIO NUNES DE JESUS, nacionalidade brasileiro, solteiro, pintor 
de construção civil, nascido em Teolandia - BA, aos 17/01/1972, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aurelino Nunes Coutinho e de Maria Andrelina de 
Jesus; A pretendente: EDVANIA SILVA DE JESUS, nacionalidade brasileira, divorciada, 
babá, nascida em Roteiro - AL, aos 31/01/1983, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Maria da Silva e de Maria Cicera Rocha da Silva.

O pretendente: DOUGLAS FONTES LEAL OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pintor de autos, nascido em São Paulo - SP, aos 29/01/1977, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Leal de Oliveira e de Diva Machado Fontes; A pre-
tendente: LUCINÉIA BATISTA RIBEIRO, nacionalidade brasileira, divorciada, merendeira 
escolar, nascida em Distrito Santo Antonio do Manhuaçu, Município Caratinga - MG, aos 
13/08/1971, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Batista 
de Oliveira e de Maria José Ribeiro de Oliveira.

O pretendente: CAUÊ DA CRUZ PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar 
de cozinha, nascido em São Paulo - SP, aos 09/02/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Antonio Pereira e de Ana Lucia da 
Cruz; A pretendente: CAMILA TEIXEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de sac, nascida em São Paulo - SP, aos 17/01/1994, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ednilson Pacheco dos Santos e 
de Maria Ivete de Matos Teixeira.

O pretendente: JOSEANO UMBELINO SANTANA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Bento do Una - PE, aos 19/07/1994, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnou José de Santana e de Maria de 
Lourdes Umbelino Santana; A pretendente: ROSIMARA AQUINO NUNES DOS SANTOS, 
nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 12/08/1995, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gentil Nunes dos Santos 
e de Nivia de Fatima Aquino.

O pretendente: RODRIGO DE MATOS MIRANDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
chefe de seção, nascido em São Paulo - SP, aos 23/08/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Silva de Miranda e de Terezinha 
Pereira de Matos; A pretendente: JOSILENE MARIA DOS SANTOS SILVA, nacio-
nalidade brasileira, viúva, pedagoga, nascida em Vicência - PE, aos 24/06/1980, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Mariano Paulo e 
de Santana Maria dos Santos.

O pretendente: GILBERTO ANTUNES GONÇALVES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pintor de construção civil, nascido em São Paulo - SP, aos 05/10/1978, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilcoberto Antunes Gonçalves e de 
Valdice Rosa Gonçalves; A pretendente: ANA PAULA DUARTE FABIANO, nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 28/01/1982, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Fabiano e de Sueli Duarte 
Fernandes Fabiano.

O pretendente: RENATO BARBOSA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
tosador, nascido em Cruz das Almas - BA, aos 01/01/1978, residente e domiciliado e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Cardoso dos Santos e de 
Rosalina Maria Barbosa dos Santos; A pretendente: GILDENETE NOVAIS ABREU, 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, nascida em Poções - BA, aos 
18/02/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Hermano 
Abreu e de Adesina Felix Novais.

O pretendente: RICARDO MATAVELLI, nacionalidade brasileiro, solteiro, montador 
de móveis, nascido em São Paulo - SP, aos 05/05/1983, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Valmir Matavelli e de Salwa Soufongi Mata-
velli; A pretendente: ROSIMEIRE FERREIRA ESTEVES, nacionalidade brasileira, 
divorciada, auxiliar de cozinha, nascida em Recife - PE, aos 25/07/1981, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Esteves Filho e de Ro-
zinete Ferreira Esteves.

O pretendente: PETRONIO MARTINS, nacionalidade brasileiro, solteiro, caseiro, nascido 
em Ubatuba - SP, aos 08/10/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Marina de Jesus Martins; A pretendente: ELIANE DOS SANTOS FEITOSA, nacio-
nalidade brasileira, divorciada, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 30/03/1984, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lourival Andrade Feitosa 
e de Iolanda Jesus dos Santos.

O pretendente: VALMIR FERNANDO DE MOURA, nacionalidade brasileiro, solteiro, tape-
ceiro, nascido em Pesqueira - PE, aos 19/07/1982, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio de Moura e de Maria Darci de Moura; A pretendente: 
DENIRA MARIA DE JESUS, nacionalidade brasileira, solteiro, cozinheira, nascida em 
Acajutiba - BA, aos 11/06/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel de Jesus e de Denora Maria de Jesus.

O pretendente: SIDNEY CANDIDO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, segu-
rança, nascido em São Paulo - SP, aos 08/04/1979, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Egidio Candido da Silva e de Acilda de Lima Silva; A pretendente: 
TALITA DE OLIVEIRA COSTA, nacionalidade brasileira, solteira, secretária, nascida em 
São Paulo - SP, aos 28/05/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Aparecido Costa e de Maria Aparecida de Oliveira Costa.

O pretendente: ELY ELTON SOUSA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, soltei-
ro, açougueiro, nascido em Timbiras - MA, aos 24/12/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Edson Ferreira de Oliveira e de Eulene 
Sousa de Oliveira; A pretendente: JULIANA NEVES DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 18/07/1998, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo dos Santos e de Adriana 
Aparecida Neves da Silva.

O pretendente: LUCIANO VELOSO MACEDO, nacionalidade brasileiro, divorciado, por-
teiro, nascido em São Paulo - SP, aos 02/05/1981, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Lucivalda Veloso Macedo; A pretendente: SORAIA PEDROSO 
CORDEIRO, nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
13/10/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Custodio Alves 
Cordeiro e de Maria Lucia Pedroso.

O pretendente: DEUSIMAR JOSÉ DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em Água Branca - PI, aos 01/09/1979, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Lourenço da Silva e de Cândida de Moura e Silva; A pretendente: 
CLÁUDIA PEREIRA FONTES, nacionalidade brasileira, solteira, professora, nascida em 
São Paulo - SP, aos 10/09/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Rocha Fontes e de Tania Maria Pereira Souza.

O pretendente: ANTONIO HENRIQUE VENANCIO DOMINGUES, nacionalidade 
brasileiro, solteiro, leiturista, nascido em São Paulo - SP, aos 23/02/1990, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido Antonio Domingues e de 
Fatima Aparecida Venancio; A pretendente: BRUNA DA SILVA MELO, nacionalidade 
brasileira, solteira, cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, aos 15/11/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vinicius Tadeu Ferreira Melo e de 
Marli Maria da Silva Melo.

O pretendente: ADEMIR RIBEIRO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pintor de construção civil, nascido em São Paulo - SP, aos 02/02/1983, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Ribeiro dos Santos e de Maria Ana 
dos Santos; A pretendente: FERNANDA LUCIA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, de serviços domésticos, nascida em São Paulo - SP, aos 06/08/1986, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Camilo dos Santos Filho e de 
Vera Lucia Pereira dos Santos.

O pretendente: VINICIUS INACIO DE MELO, nacionalidade brasileiro, solteiro, mensa-
geiro, nascido em São Roque - SP, aos 07/11/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria Aparecida de Melo; A pretendente: THAINÁ CRISTINA DE 
LIMA BARRETO, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, 
aos 31/12/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Udson 
Alves Barreto e de Maria Cristina de Lima.

O pretendente: KENNEDY DE SOUSA PINHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
escritório, nascido em Diadema - SP, aos 16/11/1994, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jose Airton Teixeira de Pinho e de Cristiane de Sousa Almeida; A 
pretendente: PRISCILLA STEFANI DE SOUSA, nacionalidade brasileira, solteira, operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 16/02/1995, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Valdir de Sousa e de Ana Maria Franca.

O pretendente: GILDASIO LIMA MAGALHÃES, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
enfermeiro, nascido em Palmas de Monte Alto - BA, aos 11/12/1963, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fidelcino Pereira Magalhães e de Raimunda 
Lima Magalhães; A pretendente: ANDREA SIMÕES, nacionalidade brasileira, divorciada, 
analista fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, aos 25/08/1971, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcilio Simões e de Lourdes Catarina Simões.

O pretendente: JAILSON GUERREIRO CARVALHO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motoboy, nascido em Crateús - CE, aos 28/01/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Jair Coutinho de Carvalho e de Carmen Silva Guerreiro 
Carvalho; A pretendente: ALINE PEREIRA MORAES, nacionalidade brasileira, solteira, gar-
çonete, nascida em SerraTalhada - PE, aos 26/03/1991, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aldenir Pereira de Moraes e de Raimunda Ana Pereira de Moraes.

O pretendente: ROBSON JOSÉ DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, pedreiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 20/07/1975, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco José da Silva e de Geuza Pereira de Oliveira; A preten-
dente: EDNA COSTA DE SANTANA, nacionalidade brasileiro, solteira, do lar, nascida 
em Nolva - BA, aos 26/09/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Francisco de Santana e de Maria Cristina da Costa.

O pretendente: RAFAEL ANTONIO DIAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante de 
obras, nascido em Diadema - SP, aos 11/05/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Rosa Antonio Dias; A pretendente: SILVANA MATOS DE JESUS, 
nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em Araci - BA, aos 
02/11/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvano Farreira 
de Jesus e de Sonia Sousa de Matos.

O pretendente: CELSO MARTINS DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, aos 15/05/1971, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aurelio Martins dos Santos e de Luzia de Lourdes Martins 
dos Santos; A pretendente: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 24/05/1967, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio de Oliveira e de Maria Helena de Oliveira.

O pretendente: EDWIN SANTOS DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
técnico de telecomunicações, nascido em São Paulo - SP, aos 12/06/1978, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Donizeti do Nascimento 
e de Lucia Helena Santos Lopes do Nascimento; A pretendente: FERNANDA DIAS 
CARVALHO, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
28/07/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton Rabelo 
de Carvalho e de Otilia Dias dos Santos Carvalho.

O pretendente: CLEVERSON APARECIDO DE JESUS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
monitor escolar, nascido em Assaí - PR, aos 01/07/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Aparecido de Jesus e de Cleide Ferreira; A preten-
dente: MARINA KEMILY INACIA MATIAS, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
nascida em São Paulo - SP, aos 26/03/2001, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Magali Inacia Matias.

O pretendente: PAULO HENRIQUE COSTA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
operador de supermercado, nascido em São Paulo - SP, aos 13/08/1992, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio Cesar da Silva Santos e de Juceli 
de Jesus Costa; A pretendente: LARISSA AMORIM SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 22/06/1996, residente 
e domiciliada e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Amaro Luiz da Silva e 
de Francisca Andrade de Amorim Silva.
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

 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: THIAGO DA SILVA SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão micro-empre-
sário, nascido em Caieiras, SP, no dia 14/11/1988, residente e domiciliado neste Distrito, 
fi lho de Paulo Alves de Sousa e de Adalcinete da Silva. A pretendente: ANA CLAUDIA 
DA SILVA MELO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida nesta Capital, SP, no dia 26/08/1996, resedente e domiciliada em Caieiras, SP, 
fi lha de João de Melo do Nascimento e de Norma Lucia da Silva do Nascimento.

O pretendente: ELTON SILVA DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão açougueiro, 
nascido em Carapicuíba, SP, no dia dezenove de novembro de mil novecentos e oitenta e 
dois (19/11/1982), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel de 
Jesus e de Terezinha Maria Silva de Jesus. A pretendente: ALINE DE REZENDE, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia (26/10/1987), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cleusa de Rezende.

O pretendente: SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Guaimbê, SP, no dia (06/05/1967), residente e domiciliado na Vila 
Fanton, São Paulo, SP, fi lho de Juventino de Oliveira e de Eva Alves de Oliveira. A pretendente: 
CRISTIANE SOUSA FLORÊNCIO MAGALHÃES, estado civil viúva, profi ssão recepcio-
nista, nascida em Santana do Acaraú, CE, no dia (24/12/1980), residente e domiciliada na 
Vila Fanton, São Paulo, SP, fi lha de José Florêncio e de Maria de Fátima Souza Florêncio.

O pretendente: JOHNNY ALBERTO FRANCO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (10/12/1988), residente 
e domiciliado na Vila Caiúba, São Paulo, SP, fi lho de Ivo Sebastião da Silva e de Sueli Apa-
recida Franco. A pretendente: DANIELA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Buerarema, BA, no dia (02/08/1985), residente e domiciliada na Vila 
Caiúba, São Paulo, SP, fi lha de Alberto Batista da Silva e de Claudetes Santos da Silva.

O pretendente: ADALBERTO VINCO ARAÚJO, estado civil viúvo, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (14/11/1976), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Baptista Araújo e de Helena Vinco Araújo. 
A pretendente: ELISANGELA ROSA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
empresária, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (19/04/1982), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Aparecido de Oliveira e de Rute Rosa de Oliveira.

O pretendente: RENAN PEDRO MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
logística, nascido nesta Capital, SP, no dia (24/02/1991), residente e domiciliado no Parque 
Taipas, São Paulo, SP, fi lho de Erivaldo de Sousa Medeiros e de Sonia Pedro Medeiros. 
A pretendente: GERLÂNIA QUEIRÓZ DE LUCENA, estado civil solteira, profi ssão ana-
lista administrativo fi nanceiro, nascida em São João Del Rei, MG, no dia (25/09/1981), 
residente e domiciliada na Vila Perus, São Paulo, SP, fi lha de José Barros de Lucena e 
de Maria de Fátima Queiroz de Lucena.

O pretendente: DENILSON SANTANA DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão 
cozinheiro, nascido em Salvador, BA, no dia (21/02/1989), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moises Santos de Jesus e de Helena Santana de Jesus. 
A pretendente: IZABEL SILVA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão garçonete, 
nascida em Montes Claros, MG, no dia (20/12/1994), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abinaldo Pereira de Almeida e de Célia Silva de Almeida.

O pretendente: JOSÉ MARIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão separador, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (01/07/1981), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Maria da Silva e de Osmarina Madalena da Silva. A pretendente: 
MONICA SILVA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida nesta Capital, SP, no dia cinco de março de mil novecentos e oitenta e um 
(05/03/1981), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Felisberto 
de Souza e de Alaide de Jesus Silva Souza.

O pretendente: JONAS CAVALCANTE VIANA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (25/05/1994), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Teixeira Viana e de Elisangela de 
Lourdes Cavalcante. A pretendente: ELAINE NUBIA LISBOA NUNES, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida nesta Capital, SP, no dia (14/09/1996), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Nunes e de Eliana Ribeiro Lisboa Nunes.
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
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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:

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

O pretendente: RODRIGO MEIRELLES COIMBRA, profi ssão: analista de sistemas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/10/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aurelio de Macedo Coimbra e de Marjorie 
Meirelles Coimbra. A pretendente: ISRAELITA ANDRADE DE OLIVEIRA, profi ssão: as-
sistente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Sousa - PB, data-nascimento: 
22/10/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jose Nilton de Olivei-
ra e de Maria Alexsandra Andrade de Oliveira. R$12,54

O pretendente: GABRIEL CAMACHO LITARDO, profi ssão: gerontólogo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Bolívia, data-nascimento: 13/01/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Edgar Roberto Camacho Torrico e de Lucy Prima Litardo. 
A pretendente: ECINEIDE GOMES CAETANO, profi ssão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Gabriel - BA, data-nascimento: 23/11/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mariano Gomes de Amurato e de Bertolina 
Caetano de Alencar. R$12,54

O pretendente: RAFAEL MARTINS BARBA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/01/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Salvador Barba Junior e de Regina Celia Mar-
tins Barba. A pretendente: DAIANA PAULA PIRES DOS SANTOS, profi ssão: analista 
de mídias sociais, estado civil: solteira, naturalidade: Palmital - PR, data-nascimento: 
02/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Dirce Pires dos San-
tos. R$12,54

O pretendente: ANDRE WILLIAM CARDOSO SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/07/1972, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Paulo Silva e de Neuza Cardoso Silva. A 
pretendente: GISLENE COSTA RODRIGUES, profi ssão: administradora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 30/05/1984, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gilvano Jose Rodrigues e de Cirene Aparecida 
Costa Rodrigues. R$12,54

O pretendente: EDSON FERNANDO DA SILVA DO CANTO, profi ssão: analista fi nan-
ceiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/07/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Moreira do Canto e de 
Maria de Lourdes da Silva. A pretendente: FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA, pro-
fi ssão: jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
09/07/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Josival Oliveira e de 
Natalia Alves dos Santos Oliveira. R$12,54

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
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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:

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

O pretendente: GUILHERME TADEU COSTA RUY, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 23/07/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Tadeu Ruy e de Emilia Conceição Costa Ruy. 
A pretendente: MARIANE  SUZUKI NISHIDA, estado civil solteira, profi ssão administradora 
de empresas, nascida em Suzano - SP, no dia 29/06/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Itaru Nishida e de Emilia Etsuko Suzuki.

O pretendente: ALEX AQUINO MATOS, estado civil solteiro, profi ssão analista de siste-
mas, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 30/04/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Airton Ferreira de Matos e de Sandra Aquino 
do Nascimento. A pretendente: FERNANDA RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão administradora de empresas, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, 
no dia 22/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Fernando Rodrigues da Silva e de Eriralda Ribeiro de Souza.
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

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001810-58.2015. 8.26. 0554 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Luís Fernando Cardinale
Opdebeeck, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Milena Sant’anna Pirolli Souza, CPF 336.440.148-92,
RG 28.442.400-6, Solteira, Brasileira, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União
Social Camiliana, alegando em síntese: o ajuizamento da ação objetiva a cobrança de R$ 10.544,90,
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não cumprido.
Não localizada a representante legal, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo
supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de
pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 12 de abril de 2017.                  (23 e 24)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1088220-94.2013.8. 26. 0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara, do Foro de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, Dr(a). Bruno Dello Russo
Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Manoel Jose da Silva, RG 12.616.350, CPF. 038.752.768-09
que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumário, objetivando a
Cobrança da quantia de R$ 16.486,57, referente ás despesas da taxa de conservação e
Melhoramentos do lote 04 da Quadra FO, Loteamento Ninho Verde I. Estando o réu, em lugar
ignorado, foi deferida sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando
advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Nada Mais. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Ferraz de Vasconcelos, aos 17 de maio de 2017.                                                                          (23 e 24)

        39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RICARDO LUÍS PEREIRA DE LIMA, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/02/1987, residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Breda de Lima e de Edna Navas 
Pereira de Lima. A pretendente: JULIANA DIB REZENDE, profi ssão: intercionalista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Cuiabá - MT, data-nascimento: 23/09/1987, residente 
e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Alberto Reis Rezende e de 
Angela Martins Dib Rezende.

O pretendente: WILSON FELIPE NUNES FERNANDES PEREIRA, profi ssão: administrador de 
sistemas, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/06/1983, 
residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo-SP, fi lho de Wilson Pereira e de Sandra 
Nunes Fernandes Pereira. A pretendente: ANDREIA ALICE DA SILVA, profi ssão: analista 
de logística, estado civil: solteira, naturalidade: Blumenau - SC, data-nascimento: 10/05/1983, 
residente e domiciliada em Blumenau - SC, fi lha de Dalmir Julio da Silva e de Yára da Silva.

O pretendente: LUCIANO ZAVAGLI MARTHA, profi ssão: funcionário público, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/04/1976, residente e 
domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Milton Martha e de Rosa Zavagli Martha. A pre-
tendente: PATRICIA KUBO, profi ssão: médica, estado civil: solteira, naturalidade: Porto 
Alegre - RS, data-nascimento: 19/11/1979, residente e domiciliada na Vila Madalena, 
São Paulo, fi lha de Gunyti Kubo e de Stella Lumi Ueoka Kubo.

O pretendente: EDUARDO DE MEDEIROS, profi ssão: educador, estado civil: viúvo, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/05/1970, residente e domiciliado em 
Pirituba, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Moizes de Medeiros e de Vanda de Miranda. 
A pretendente: CARLA ELIZABETH MENEGHETTI, profi ssão: artista plástica, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/06/1966, residente 
e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo SP, fi lha de Edeméas Roque Meneghetti e 
de Jovina Zulmira Toscano Meneghetti.

O pretendente: LUÍS GUSTAVO MAGNI DE CHIARA, profi ssão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/05/1981, residente e 
domiciliado no Sumarezinho, São Paulo, fi lho de Nuncio Vicente de Chiara e de Ana 
Maria Magni de Chiara. A pretendente: NATÁLIA MARTINS MAGACHO DE ANDRADE, 
profi ssão: médica, estado civil: solteira, naturalidade: Limeira - SP, data-nascimento: 
24/03/1985, residente e domiciliada no Sumarezinho, São Paulo, fi lha de Ronaldo Ma-
gacho de Andrade e de Regina Maria Martins Magacho de Andrade.

O pretendente: JOÃO DIOGO ALVES DINIZ REIS FIGUEIRA, profi ssão: gerente de 
operações, estado civil: solteiro, naturalidade: Freguesia de Carcavelos, Concelho de 
Cascais - Portugal, data-nascimento: 21/11/1985, residente e domiciliado na Vila Madalena, 
São Paulo - SP, fi lho de João Pedro da Silva Horta Reis Figueira e de Maria José Fragoso 
A Diniz Reis Figueira. A pretendente: RAFAELA DE CASTRO ANDRADE, profi ssão: 
gerente geral, estado civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 
19/12/1984, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Luis da Silva Andrade e de Rosa Maria Serrano de Castro Andrade.

O pretendente: CAIO DAVI GONDIM BARBOSA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 31/07/1986, residente e 
domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Valdo Willame Silva Barbosa e 
de Zilda Gondim Barbosa. A pretendente: MARIANA RODRIGUES ANCONI, profi ssão: 
psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: Santos - SP, data-nascimento: 04/09/1987, 
residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Hernani Sepulveda 
Anconi e de Cristina Maria Aranha Rodrigues Anconi.

O pretendente: ALEXANDRE XAVIER FONTOURA LIMA, profi ssão: fotógrafo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 01/11/1971, residente e 
domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Armando Fontoura Lima e de 
Rizza Maria Xavier Fontoura Lima. A pretendente: NAIÁ DELION, profi ssão: bailarina, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/03/1979, residente e domi-
ciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Luciano Delion e de Ana Lucia Dip Delion.

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


