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“Nada é tão 
admirável em 
política quanto 
uma memória 
curta”.
John K. Galbraith (1908/2006)
Economista estado-unidense

BOLSAS
O Ibovespa: -0,51% Pontos: 
63.760,94 Máxima de -0,05% 
: 64.055 pontos Mínima de 
-0,87% : 63.531 pontos Volume: 
3135950,22 bilhões Variação 
em 2017: 5,87% Variação no 
mês: -2,51% Dow Jones: feriado 
nos EUA Nasdaq: feriado nos 
EUA Ibovespa Futuro: -0,67% 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2679 Venda: R$ 3,2684 
Variação: +0,03% - Dólar Para-
lelo Compra: R$ 3,35 Venda: R$ 
3,45 Variação: +0,19% - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,2703 Venda: 
R$ 3,2709 Variação: +0,29% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,2400 Venda: R$ 3,4170 Va-
riação: +0,21% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,31% 
ao ano. - Capital de giro, 13,84% ao 
ano. - Hot money, 1,60% ao mês. - 
CDI, 11,13% ao ano. - Over a 11,15%.

OURO
Ouro Cotação: feriado nos EUA - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,700 
Variação: +0,08%.

(junho) Cotação: R$ 3,2680 Va-
riação: +0,17% - Euro Compra: 
US$ 1,1169 (às 17h33) Venda: 
US$ 1,117 (às 17h33) Variação: 
-0,06% - Euro comercial Compra: 
R$ 3,6480 Venda: R$ 3,6500 
Variação: -0,03% - Euro turismo 
Compra: R$ 3,5900 Venda: R$ 
3,8270 Variação: +0,18%.

Pontos: 64.015 Máxima (pon-
tos): 64.280 Mínima (pontos): 
63.750. Global 40 Cotação: 
887,214 centavos de dólar Va-
riação: estável.

A Sondagem da Indús-
tria de maio mostrou 
que a produção do 

setor deve crescer no curto 
prazo em resposta à percep-
ção de aumento da demanda. 
Mas as incertezas políticas 
podem frustrar essa expec-
tativa quanto à demanda, 
com risco do setor voltar a 
acumular estoques e atrasar 
mais a retomada do nível de 
atividade, que já era bem 
lenta. 

Essa é a avaliação de Tabi 
Thuler Santos, coordenado-
ra da Sondagem da Indústria 
do Ibre da FGV). Neste mês, 

     

FGV: incerteza pode frustrar 
demanda e levar indústria
a acumular estoque

a confi ança do setor subiu 1,1 
ponto, atingindo 92,3 pontos, 
em virtude da melhora das 
expectativas e da situação 
atual. O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada (NUCI) 
permaneceu estável em 74,7% 
entre abril e maio. 

“Provavelmente, vai ter 
aceleração da produção no 
curto prazo, pois o setor se 
programou para demanda 
melhor nos meses seguintes. 
Mas, se essa demanda não 
se concretizar, o setor pode 
dar um passo para trás, uma 
vez que estava terminando o 
ajuste de estoque, voltando 

a acumular, e atrasando a 
recuperação”. Neste cenário, 
a produção industrial deve 
intensificar a oscilação de 
meses bons e ruins. 

Tabi acrescenta que a situ-
ação para o setor será tanto 
pior quanto mais durarem 
as incertezas, mas diz que 
também será determinante 
a forma que os empresários 
vão avaliar a forma com que 
a crise for solucionada. 

“O que será determinante 
é como o setor e o mercado 
vão avaliar a defi nição política 
quando ela vier. Mas, mesmo 
que o contexto de solução 

Se a demanda esperada não se concretizar, o setor pode dar um passo para trás,

voltando a acumular estoque e atrasando a recuperação.

da crise for bom, se demorar 
demais, a incerteza pode ter 
impactos catastrófi cos para 
a indústria, com a queda na 
confi ança atrasando demais 
os investimentos e, assim, 
com risco do setor voltar a 
se afundar numa crise”, diz, 

reforçando que tudo é espe-
culativo. 

“O cenário para a confi ança 
também ficou imprevisível 
diante da crise política”, com-
pleta. A coordenadora do 
indicador da FGV explica que 
não dá para avaliar se os acon-

tecimentos políticos da última 
semana se refl etiram na con-
fi ança em maio, mas afi rma 
que, além da delação da JBS, 
a saída de Maria Sílvia Bastos 
Marques do BNDES pode ter 
refl exo na percepção do setor 
sobre os negócios (AE).

Empresas italianas 
vão reformar praças

O prefeito de São Paulo, João 
Doria, anunciou ontem (29) 
uma parceria com empresas 
italianas estabelecidas no Bra-
sil, com apoio do Consulado da 
Itália na capital paulista, para 
reformar três praças da cidade. 
A primeira será a Ramos de 
Azevedo, onde fi ca o Theatro 
Municipal. “A recuperação será 
feita ao longo dos próximos 
meses, e em dezembro ela será 
inaugurada”, disse o tucano.

As outras duas serão a praça 
Cidade de Milão, na avenida Re-
pública do Líbano, e a praça do 
Imigrante Italiano, no Jardim 
Europa. “Tudo isso com fi nan-
ciamento de empresas italianas 
sediadas no Brasil e com apoio 
do Consulado da Itália aqui na 
cidade”, acrescentou Doria. 

A parceria foi anunciada após 
uma reunião do prefeito com 
empresários e a comunidade 
diplomática do país europeu em 
São Paulo, a cidade com mais 
descendentes de italianos no 
planeta (ANSA/COM ANSA).

Ministro da Saúde,

Ricardo Barros.

Após participar ontem (29) 
de reunião na sede da Fiesp, o 
ministro da Saúde, Ricardo Bar-
ros, disse que o problema dos 
dependentes de drogas removi-
dos pela prefeitura de São Paulo 
da região da Cracolândia, deve 
ser enfrentado. Barros preferiu 
não julgar as ações adotadas na 
capital e disse que os prefeitos 
têm que oferecer uma solução 
para suas questões.

“Temos ações descentraliza-
das no SUS, mas cada gestor 
age da forma como entende 
que é necessária. No caso da 
Cracolândia, esperamos que se 
encontre uma maneira concilia-
tória de recuperar essas pesso-
as para a sociedade”, disse. A 
prefeitura de São Paulo chegou 
a pedir à Justiça autorização 
para internar compulsoriamen-
te os dependentes químicos. 
No domingo (28), a pedido do 
MP e da Defensoria Pública, o 

Ministro do STF e presidente 

do TSE, Gilmar Mendes.

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e 
presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), Gilmar 
Mendes, afi rmou ontem (29) 
que não cabe ao TSE resolver 
crise política. “Tribunal não é 
instrumento para solução de 
crise política, o julgamento 
será jurídico e judicial”. Gilmar 
deu a declaração ao se referir 
ao julgamento da ação em que 
o PSDB pede a cassação da 
chapa Dilma-Temer, marcado 
para começar no próximo dia 
6. Segundo o o presidente do 
TSE, o tribunal “não é joguete 
de ninguém”.

Diante da possibilidade de o 
julgamento ser interrompido 
por algum pedido de vista de 
um dos ministros (mais tempo 
para analisar o caso), Gilmar 
Mendes afi rmou que isso é um 
procedimento normal. “Se hou-
ver pedido de vista é algo abso-
lutamente normal, ninguém fará 
por combinação com este ou 
aquele intuito”, disse o ministro, 
que participou do congresso 
jurídico da Associação Brasileira 
de Planos de Saúde (Abramge), 
em São Paulo.

Ministro dos Transportes, Maurício Quintella.

O ministro dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, Maurício 
Quintella, disse ontem (29) que 
o governo pretende assinar, 
até 27 de julho, os contratos 
dos quatro aeroportos conce-
didos recentemente à iniciativa 
privada. Segundo ele, novas 
concessões devem ocorrer em 
2018. Ele participou ontem da 
reunião do presidente Michel 
Temer com os presidentes das 
operadoras aeroportuárias ven-
cedoras do leilão de concessão 
dos aeroportos de Fortaleza, 
Salvador, Florianópolis e Porto 
Alegre. 

Após a assinatura desses 
contratos, as concessionárias 
terão três meses de operação 
conjunta com a Infraero, para 
depois assumirem definiti-
vamente os empreendimen-
tos. Segundo o ministro, os 
empresários se mostraram 

Sisu abre inscrições 
O MEC abriu as inscrições para a 

segunda edição do Sistema de Sele-
ção Unifi cada (Sisu), que poderão 
ser feitas no portal (www.sisu.mec.
gov.br), até o dia 1º de junho. Para 
se inscrever, o candidato precisa 
apenas de seu número de inscrição 
e senha cadastrados no Enem de 
2016. Na hora da inscrição, os can-
didatos podem escolher até dois 
cursos por ordem de preferência. 
São 51.913 vagas em 1.462 cursos 
de 63 instituições de ensino.
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São Paulo - O anúncio da substituição do 
ministro da Justiça, Osmar Serraglio, pelo 
jurista Torquato Jardim, que ocupava o 
Ministério da Transparência, foi visto com 
“expectativa” pela Federação Nacional dos 
Policiais Federais (Fenapef). Em nota, a 
entidade afi rmou que “espera que o novo 
ministro gerencie sua pasta com imparciali-
dade, sem qualquer tentativa de infl uência 
nas investigações da Polícia Federal”.

Jardim já fez críticas à Operação Lava 
Jato e recebeu do presidente Michel Temer 

Ministro da Saúde: problema da 
Cracolândia deve ser enfrentado

destacou que o SUS não tem 
política para internação compul-
sória, assim, cada cidade avalia 
a medida mais adequada a ser 
adotada. “O Judiciário sempre 
acaba sendo acionado para diri-
mir este confl ito de direitos, de 
alguém que quer morar na rua e 
de alguém que quer usar a calçada 
para poder transitar”, afi rmou.

Em discurso para represen-
tantes de entidades e empre-
sários, o ministro garantiu ser 
impossível que haja redução 
do orçamento para a Saúde. 
“Educação e saúde terão orça-
mentos crescentes. As demais 
áreas do governo vão ter que 
enxugar”, disse. Ao ser ques-
tionado por pesquisadores, 
o ministro disse ainda que 
apoia o uso do canabidiol no 
tratamento de pacientes com 
epilepsia. “Temos interesse de 
acelerar isso, porque é bom e 
barato” (ABr).

TJ-SP suspendeu a decisão que 
permitia a remoção.

Segundo o ministro, o De-
partamento de Saúde Mental, 
no Ministério da Saúde, vem 
acompanhando a situação. Ele 

“TSE não é joguete de 
ninguém”, diz Gilmar

Para o presidente do TSE, o 
país caminha para uma nova 
fase, embora ainda esteja em 
crise. “O Brasil vive essas cri-
ses prolongadas e óbvio que 
estamos de novo numa fase 
de transição, vivendo esta si-
tuação peculiar desde a crise 
iniciada no governo Dilma que 
não se encerrou e certamente 
estamos caminhando para uma 
nova fase”, disse (ABr).

Contratos de quatro aeroportos concedidos 
serão assinados até julho

muito confi antes nos negó-
cios, apesar da crise pela qual 
passa o país. “Não tivemos, 
durante a reunião, nenhum 
relato de preocupação pelos 
empresários. Estão eufóricos 
por terem arrematado esses 

“aponta uma tendência de 
crescimento”. Em relação à 
quantidade de passageiros, 
houve crescimento de 4,1% 
em março. “Além disso, tive-
mos uma notícia em relação 
a investimentos externos em 
infraestrutura no Brasil: o 
aumento no primeiro quadri-
mestre, de 500% em relação 
ao quadrimestre de 2016, 
com quase R$ 13 bilhões em 
investimentos em projetos de 
infraestrutura”, completou.

Na reunião também foram 
tratadas outras demandas do 
setor aéreo, como a abertura de 
empresas brasileiras para 100% 
de capital estrangeiro. “O go-
verno já mandou o projeto com 
urgência constitucional. Agora 
é fundamental que o Congresso 
se debruce sobre essa matéria 
o mais rápido possível”, disse 
Quintella (ABr).

aeroportos”, disse Quintella.
A demanda por voos do-

mésticos cresceu 5,4% em 
março, na comparação com 
o mesmo mês de 2016. Em 
abril, o crescimento foi 13,2%, 
o que, segundo Quintella, 

Entidade espera que novo ministro não infl uencie investigações
autonomia para promover mudanças na PF, 
inclusive a substituição do diretor-geral, 
Leandro Daiello, se quiser, conforme infor-
mou a Coluna do Estadão. O texto afi rma 
ainda que a PF “demanda reestruturação 
administrativa”. Para a Fenapef, Jardim 
deve promover “políticas públicas pau-
tadas na efi ciência” voltadas à segurança 
no País (AE).

Novo ministro da Justiça,

Torquato Jardim.
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Em nova tentativa de selar 
o acordo de leniência com a 
holding J&F, controladora da 
empresa JBS, o Ministério Pú-
blico Federal (MPF) propôs o 
pagamento de multa no valor de 
R$ 10,994 bilhões, em prestações 
semestrais ao longo de 13 anos. O 
montante representa 6% do fatu-
ramento das empresas do grupo 
em 2016 que, segundo a própria 
J&F, foi de R$ 183,244 bilhões. 
O grupo J&F tinha apresentado 
cinco propostas: R$ 700 milhões, 
R$ 1 bilhão, R$ 1,4 bilhão, R$ 
4 bilhões e R$ 8 bilhões, todas 
rejeitadas pela força-tarefa.

Pela nova proposta, os pa-
gamentos serão iniciados em 
dezembro, com correção pela 
Selic, e deverão ser feitos ex-
clusivamente pela holding J&F. 
Segundo o MPF, a medida tem 
o objetivo de proteger acionis-
tas minoritários. O dinheiro 
arrecadado, de acordo com o 
MPF, deverá ser destinado às 
entidades públicas e fundos de 
pensão que foram lesados pela 
atuação de empresas controla-
das pela J&F, como a Funcef e 

a Petros, além do BNDES.
O novo valor estipulado pelo 

MPF leva em conta a gravidade 
dos delitos e, por isso, a multa 
foi inicialmente fi xada em 20% 
do faturamento, percentual 
máximo previsto na Lei Anticor-
rupção. Em seguida, foi aplicado 
um redutor de 2% em razão da 
existência de programa de inte-
gridade e da colaboração parcial-
mente espontânea dos crimes. 
Os 18% restantes sofreram um 
abatimento de dois terços em 
razão da efetiva colaboração. 

“Também foram mencionados 
outros indicadores e números 
que foram considerados na de-
fi nição do total a ser pago, em 
decorrência de eventual acordo 
de leniência. Um deles é o Ebtida, 
que no caso do Grupo J&F, está 
projetado de R$ 17,1 bilhões 
para 2017. A multa proposta pelo 
MPF para o acordo de leniência 
representa 64,11% do valor de 
projeção do Ebtida. O índice 
é 10% superior ao aplicado no 
acordo fi rmado com a constru-
tora Odebrecht, que foi de 54%”, 
diz nota do MPF (ABr).

MPF propõe R$ 10,9 bi 
para fechar acordo de 
leniência com a J&F



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

OPINIÃO
A importância do 
odontopediatra na 

vida de uma criança

A Odontopediatria vem 

ganhando cada vez 

mais importância num 

cenário em que, aos 12 

anos, mais da metade 

dos brasileiros tem uma 

ou mais lesões de cárie

Ao longo do tempo, in-
clusive, houve toda uma 
transformação do papel 

do odontopediatra. Muito 
mais do que um cirurgião-
-dentista “com jeito para lidar 
com crianças”, trata-se de um 
profi ssional que tem sob sua 
responsabilidade, em grande 
parte, todo o desenvolver de 
um comportamento que pode-
rá resultar em um adulto com 
dentes saudáveis. 

Os cuidados com a dentição 
infantil começam ainda na ges-
tação. Cabe ao odontopediatra 
orientar as mamães sobre o que 
podem fazer – desde incorpo-
rar novas rotinas de higiene 
e alimentação, até mudar de-
terminados hábitos nocivos à 
dentição das crianças – para 
que seus fi lhos nasçam com 
tendência a formar dentes for-
tes e saudáveis. A periodontite 
(infl amação na gengiva), por 
exemplo, vem sendo associada 
ao nascimento de prematuros 
e a recém-nascidos com bai-
xo peso. Sendo assim, tudo 
começa já nos cuidados com 
a gestante. 

Ainda há muitos pais, infeliz-
mente, que também desconhe-
cem a importância de tratar da 
saúde bucal da criança desde 
seu nascimento. Consideram 
que dente de leite não tem 
importância porque vai cair 
mesmo e que a preocupação 
em levar o pequeno ao cirur-
gião-dentista começa por volta 
dos oito a dez anos. Mas isso 
é um grande engano. Hoje, o 
odontopediatra tem uma nova 
perspectiva sobre a primeira 
dentição. Ao cuidar desde cedo 
dos dentes da criança, estimu-
lando-a à correta higienização 
já nos primeiros anos de vida, 
também está prospectando 
um futuro mais saudável para 
essa pessoa. 

Vale dizer que existe con-
senso em preservar o máximo 
possível os dentes decíduos 
(primeira dentição) para evitar 
uma série de problemas, como: 
desalinhamento resultante da 
extração precoce de um dente 
de leite; lesões de cárie que 
avançam nos dentes perma-
nentes quando não tratadas 
logo na dentição provisória; 
infecções; problemas que re-
sultarão na necessidade futura 
de um tratamento ortodôntico 
etc. Além do aspecto preven-
tivo, tratar os dentes desde a 
primeira infância possibilita 
eliminar um dos grandes obs-
táculos que encontramos ainda 
hoje: muito adulto tem “medo 
de dentista”. 

Quando a criança se acos-
tuma a frequentar desde cedo 
o consultório odontológico, 
incorpora isso naturalmente 
à sua rotina e passa a tratar 
o cirurgião-dentista como os 
demais profi ssionais de saúde, 
a exemplo do pediatra. Mais 
do que isso, crianças acostu-
madas desde cedo a cuidar 
da saúde bucal tratam a todos 
como amigos, desenvolvendo 
uma saudável relação de con-
fi ança. Afi nal, há toda uma 
preocupação por parte dos 
odontopediatras em receber 
essas crianças de forma lú-
dica e acolhedora. Oferecer 
um ambiente colorido, livros 
e brinquedos para diferentes 
idades é uma delicadeza que 
mostra ao público infantil o 
quanto ele é importante e con-
tribui para deixar as crianças 
mais à vontade, mais calmas 
para compreender o porquê 
dos procedimentos clínicos. 

Ao transformar os cuidados 
com a saúde bucal numa expe-
riência agradável para a crian-
ça, o odontopediatra contribui 
para que ela cresça cuidando 
bem dos dentes e se alimente 
corretamente – o que resultará 
num adulto com boa saúde 
bucal, com baixa incidência de 
cárie e outros problemas re-
sultantes da falta de cuidados 
e escovação apropriada. Uma 
das primeiras medidas é ad-
vertir os pais de que a criança 
jamais deve ser colocada para 
dormir com a mamadeira no 
berço ou na cama. Apesar de 
parecer familiar para a maioria 
das pessoas, isso está errado. 
Seja a fórmula que for, ou ain-
da um suco, se a criança não 
higienizar a boca logo depois 
de mamar, o acúmulo de açú-
car contribuirá muito para o 
aumento de bactérias nocivas 
na cavidade bucal, levando à 
formação de lesões de cárie 
mesmo nos dentes decíduos. 

Até mesmo por isso, os odon-
topediatras costumam avaliar 
os hábitos alimentares da famí-
lia e da criança. Por exemplo, 
alguns pais costumam colocar 
achocolatados e sucos de 
caixinha nas lancheiras, mas 
precisam ser advertidos de 
que também esses líquidos 
são prejudiciais à saúde bucal. 
Da mesma forma que o açúcar 
presente em doces, pães e 
bolachas, o açúcar dessas be-
bidas se transforma em ácido 
e ataca o esmalte dos dentes, 
provocando cárie e até mesmo 
infl amações. Grosso modo, os 
mesmos cuidados que os pais 
têm para proporcionar uma 
alimentação mais saudável a 
seus fi lhos e evitar a obesi-
dade infantil – que aumenta 
de modo alarmante no Brasil, 
superando problemas como a 
desnutrição – contribuem para 
que os menores desenvolvam 
dentes mais saudáveis e um 
sorriso bonito. 

Finalmente, ensinar crianças 
e adultos a escovar correta-
mente os dentes, pelo tem-
po mínimo necessário para 
promover uma limpeza ideal 
da boca, também é papel do 
odontopediatra – que, com 
paciência e gentileza, costuma 
reforçar essa mensagem a cada 
consulta. Até que a criança 
atinja três anos, os pais serão 
orientados sobre a melhor for-
ma possível de promover essa 
higienização/escovação. Mas, 
como a coordenação motora 
é desenvolvida aos poucos, 
caberá aos pais supervisionar 
os rituais de limpeza bucal de 
seus fi lhos até que completem 
10 ou 11 anos. Isto não quer di-
zer que, depois disso, poderão 
eliminar a preocupação com 
a saúde bucal de seus fi lhos.  
Ainda caberá aos pais checar 
o bom estado das escovas de 
dente, agendar consulta com 
o cirurgião-dentista para apli-
cação do selante e vigiar os 
hábitos de seus fi lhos. 

Ao menor sinal de ranger 
de dentes, estalar de mandí-
bula ou permanecer tempo 
demais com a boca aberta, 
vale a pena buscar ajuda es-
pecializada. Como as crianças 
costumam adquirir os mes-
mos hábitos que os adultos, 
seu comportamento deve ser 
constantemente avaliado pelo 
odontopediatra para checar se 
o excesso de preocupação e 
estresse não está impactando 
a formação e saúde dos dentes. 
Enfi m, esse profi ssional deverá 
fazer um acompanhamento 
bastante personalizado até que 
essa criança se transforme em 
adulto – de preferência, com 
um sorriso saudável e bonito. 

(*) - É professora do curso de pós-
graduação em Odontopediatria 

da Faculdade de Odontologia da 
Associação Paulista de Cirurgiões-

Dentista (www.faoa.edu.br).

Sandra Kalil (*)
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Na América Latina, 40% 
dos jovens não fazem parte 
do setor formal da economia, 
percentual que chega a até 
60% no caso das mulheres 
jovens, já que iniciam no 
trabalho de forma irregular e 
depois encontram sérias difi -
culdades para se incorporar 
ao mercado legal. Essa é uma 
das conclusões do relatório 
Perspectivas econômicas 
da América Latina 2017, 
apresentado ontem (29) na 
Casa da América em Madri, 
onde os maiores desafi os são 
a informalidade no trabalho, 
as más perspectivas macroe-
conômicas e a falta de acesso 
a programas de capacitação.

Segundo o economista-
-chefe para a América Latina 
da Organização para a Coo-
peração e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), Angel 
Melguizo, a informalidade no 
mercado de trabalho é “uma 
armadilha duradoura”. Os 
jovens, de entre 15 a 29 anos, 
somam mais de 163 milhões na 
região, o que equivale à quarta 
parte da população, número 
que mostra que “os jovens são 
o futuro”, segundo afi rmou 
o diretor para a Europa do 

Os jovens empreendedores atuais têm pouca rodagem e estão 

pouco conectados entre si.

O japonês Takuma Sato fez 
história no domingo (28) e 
tornou-se o primeiro piloto de 
seu país a vencer a mítica prova 
das 500 Milhas de Indianápolis, 
em uma etapa marcada pela 
presença de Fernando Alonso 
e de um acidente gravíssimo 
com Scott Dixon. A 101ª edição 
da histórica prova da Indy teve 
uma batalha fi nal épica entre 
Sato e Hélio Castroneves, que 
buscava o tetra na pista. 

Nas últimas voltas, os dois se 
revezaram na liderança, mas 
o dois giros do fi m, o japonês 
não deu mais chances para o 
brasileiro. A terceira colocação 
fi cou com o britânico novato Ed 
Jones. Já o espanhol Fernando 
Alonso, que abriu mão de correr 
em Mônaco de Fórmula 1 para 
participar da prova, estava 
fazendo uma corrida bastante 
consistente, andando sempre 
entre os primeiros colocados. 
No entanto, a 20 voltas do fi m, 
seu “fantasma” da quebra de 
motor reapareceu e ele preci-
sou abandonar a corrida - assim 
como aconteceu diversas vezes 
na F1.

Mesmo assim, o bicampeão 
da F1 afi rmou que essa foi “uma 
das melhores” corridas de sua 

vida. “Foi divertida, foi boa. 
Eu acho que o desempenho 
foi bom. Estávamos lá o tempo 
inteiro, liderando a corrida por 
algumas voltas”, disse Alonso 
A quebra do motor, porém, 
pareceu não tirar o bom hu-
mor do espanhol. Na coletiva 
de imprensa, ele até brincou 
e bebeu leite de uma caixa, 
como se tivesse vencido a pro-
va e arrancou gargalhadas dos 
jornalistas. “Eu não venci, mas 
eu gostaria de beber um pou-
quinho de leite hoje. Obrigado 
a todos”, disse aos repórteres 
que cobriam a corrida.

Mas, o momento de maior 
pânico ocorreu na volta 53 das 
500 Milhas. Dixon, que largava 
na pole, sofreu um gravíssimo 
acidente. Seu carro bateu em 
Jay Howard, que havia batido 
no muro e voltado à pista. Não 
tendo como desviar, Dixon 
bateu no carro de Howard, 
decolou e seu carro se partiu 
ao meio ao bater no muro de 
proteção. Apesar da gravidade 
do impacto, que gerou bandeira 
vermelha na prova, o neo-
-zelandês não sofreu nenhuma 
lesão grave e apareceu apenas 
mancando na conversa com jor-
nalistas (ANSA/COM ANSA).
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A ideia é mobilizar a população contra o sedentarismo com uma competição saudável entre cidades.

A ideia é mobilizar a popu-
lação contra o sedenta-
rismo com uma compe-

tição saudável entre cidades. 
Ganha quem contabilizar o 
maior número de pessoas que 
tenham praticado pelo menos 
15 minutos de atividade física 
entre a 0h e 21h de amanhã. 
No Brasil, participam 1.886 
cidades.

O mote deste ano é a cons-
trução de microrredes para o 
incentivo da prática esportiva. 
“A proposta é que um amigo 
desafi e outro, na família, no 
trabalho”, explicou Airton Oli-
veira, da gerência esportiva do 
Sesc-SP, entidade que coordena 
o evento no continente ameri-
cano. Depois de fazer a ativida-
de, o praticante deve ligar para 
uma unidade do Sesc para que 
ela conte pontos para a cidade. 
Também é possível registrar a 
participação na página do Dia 
do Desafi o no Facebook.

Segundo Oliveira, ao longo 
dos anos a conscientização so-
bre a importância da atividade 
física foi ganhando espaço entre 
a população, principalmente 
por causa das práticas ao ar 
livre. “Temos visto as pessoas 
se apoderando dos espaços 

Uso de 
antirretroviral 
para prevenção 
ao HIV

Portaria do Ministério da 
Saúde publicada ontem (29) no 
Diário Ofi cial da União torna pú-
blica a decisão de incorporar ao 
SUS o antirretroviral Truvada 
como profi laxia pré-exposição 
(PrEP) para populações sob 
maior risco de infecção por HIV. 
A estratégia consiste no consu-
mo diário do medicamento por 
pessoas que não têm o vírus, 
mas que estão mais expostas à 
infecção, como profi ssionais do 
sexo, homossexuais, homens 
que fazem sexo com homens, 
pessoas trans e casais soro-
discordantes (apenas um dos 
parceiros é soropositivo).

Com a publicação, a PrEP 
deve passar a ser distribuída 
em até 180 dias na rede públi-
ca de saúde. De acordo com o 
ministério, o Brasil é o primeiro 
país da América Latina a adotar 
a estratégia como política de 
saúde pública. A PrEP já é uti-
lizada em nações como Estados 
Unidos, Bélgica, Escócia, Peru e 
Canadá, onde é comercializada 
na rede privada, além de França 
e África do Sul. O investimento 
inicial do governo brasileiro 
será de US$ 1,9 milhão para 
a aquisição de 2,5 milhões de 
comprimidos. A quantia deve 
atender a demanda pelo pe-
ríodo de um ano (ABr).
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Participação de mais de 3 mil 
cidades contra o sedentarismo
Mais de 3,4 mil cidades em 18 países participarão da 23ª edição do Dia do Desafi o, amanhã (31), 
quarta-feira

públicos. Vemos com maior 
frequência, por exemplo, as 
corridas de rua”, destacou. De 
acordo com o gerente do Sesc, 
para vencer o sedentarismo 
também valem pequenas es-
colhas, como trocar o elevador 
por escadas;

Além dos exercícios feitos 
individualmente, entidades e 
organizações participantes do 
Dia do Desafi o promoverão ati-
vidades durante todo o período 
do evento em locais como uni-

dades do Sesc, estações de trem 
e metrô e terminais de ônibus. 
A programação envolve, por 
exemplo, caminhadas, passeios 
ciclísticos e brincadeiras. Na 
capital paulista, um dos desta-
ques será o Circuito de Lutas, 
no Terminal Sacomã, que terá 
a participação da medalhista 
olímpica de taekwondo Natalia 
Falavigna.

Os confrontos entre cidades 
foram defi nidos no dia 8 de 
maio. São Paulo vai enfrentar 

Porto Alegre e Fortaleza disputa 
com Campinas. Já o desafi o de 
Curitiba é internacional, contra 
a cidade mexicana de León; 
assim como a cearense Inde-
pendência, que vai disputar com 
a cidade cubana Rodas. O Dia 
do Desafi o foi criado nos anos 
1980 no Canadá com a proposta 
de incentivar o interesse pelas 
atividades físicas. O movimento 
envolve agentes comunitários, 
além do Poder Público e insti-
tuições privadas (ABr).

Informalidade no trabalho afeta 
40% dos jovens latino-americanos

Banco de Desenvolvimento da 
América Latina (CAF), Guiller-
mo Fernández del Soto.

O documento, elaborado pela 
OCDE com o apoio da CAF e 
da Comissão Econômica para 
a América Latina (Cepal), 
apresenta algumas medidas 
para “oferecer melhores opor-
tunidades de inserção social 
e de trabalho para os jovens”. 
Melguizo propõe formar os 
jovens em empreendedorismo 
para evitar o desemprego já 
que, segundo afi rma, “os jovens 
empreendedores atuais têm 

pouca rodagem e estão pouco 
conectados” entre si.

Segundo o relatório, os no-
vos programas de capacitação 
devem olhar para o futuro com 
base em três perspectivas - “o 
emprego, a política e as cida-
des”, setores que hoje em dia 
“estão desvinculados”. “Há mui-
to o que ganhar empoderando 
os jovens. Se passarem do setor 
informal ao formal e começa-
rem a trabalhar, isto aumentará 
de 3% a 4% o Produto Interno 
Bruto (PIB) médio da região”, 
disse Melguizo (Agência EFE).

Mesmo abandonando 
500 Milhas, Alonso 
celebra boa prova
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O vendedor realiza 
vendas ou sofre compras?

Com o avanço da 

tecnologia, cada vez 

mais os consumidores 

buscam na internet 

informações de produtos 

e serviços que têm 

interesse em comprar, 

para tomar decisões com 

base na comparação 

entre fornecedores

Ou seja, quando vão para 
os estabelecimentos, 
muitos clientes já têm 

em mente qual é o seu desejo, o 
quanto pretendem gastar e até 
mesmo como vão pagar. Todo 
esse processo de compra, que 
corresponde a ativação de uma 
necessidade, idealização da 
solução, a escolha do produto 
e como ele pretende satisfazer 
a sua vontade, acontece na 
cabeça do cliente de forma 
independente, sem a interven-
ção direta de um profi ssional 
de vendas. 

O cliente até pode ter visto 
uma propaganda, ou ter a indi-
cação de um conhecido, mas foi 
sem a ajuda de um especialista 
que ele tomou sua decisão, ou 
seja, percorreu todo esse “ca-
minho ou processo de compra”. 

No momento em que o profi s-
sional de vendas identifi ca esse 
perfi l há duas possibilidades: 
a  primeira é realizar a tran-
sação e fechar o negócio, com 
o risco dos diferenciais serem 
apenas  o preço e a disponibi-
lidade;  e a  segunda, no caso 
a  recomendada, é identifi car 
os motivadores de compra, 
ou seja, as necessidades para 
tornar a venda mais relacional 
e consultiva, gerando valor e 
apresentando soluções. 

Para um vendedor profi s-
sional, ter a chance de fazer a 
intervenção direta signifi ca ter 
a oportunidade de um contato 
mais próximo com o consumi-
dor para garantir a fi delidade e 
otimizar os seus ganhos. Isso 
porque o cliente não tem dados 

prévios do produto ou serviço, 
não tem sua compra ideal já 
formulada na cabeça e está 
receptivo para ser munido de 
informações transmitidas pelo 
vendedor. Frente ao cenário 
temos a seguinte questão: se 
o consumidor já chega até 
o “balcão” com os conceitos 
pré-formatados, como os 
profi ssionais devem proceder 
com o atendimento e garantir 
a venda?

Eu costumo dizer que o ven-
dedor tem que evitar “sofrer 
uma compra” para poder “fazer 
uma venda”. O que isso signifi -
ca? Mostrar ao cliente que nem 
sempre a ideia que ele tem em 
mente representa o melhor 
conceito sobre o produto ou 
serviço, em outras palavras, 
evitar sofrer uma compra. Por 
isso, é fundamental criar uma 
experiência de consumo. Para 
isso, o vendedor deve entender 
o perfi l do cliente e qual é a 
sua real necessidade. Nesse 
contexto, oferecer a melhor 
solução para ele, o que signifi ca 
fazer uma venda.

Assim, terá credibilidade, 
porque o comprador vai enten-
der que o papel do especialista 
é ajudá-lo a tomar a melhor 
decisão e evitar possíveis frus-
tações por um entendimento 
inadequado sobre o item em 
questão ou uma preconcepção 
repleta de enganos, já que nem 
tudo que se vê e se lê na inter-
net faz sentido ou é verdade.  
Essa intervenção é positiva e 
pode garantir um pós-venda 
satisfatório também. 

Além disso, há grandes chan-
ces desse cliente se tornar um 
promotor, com a experiência 
positiva e, nesse caso, indicar 
o vendedor para conhecidos. 

Seguindo este caminho, não 
tenho dúvidas que um bom 
profi ssional realizará grandes 
vendas. 

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de 
Vendas (www.ibvendas.com.br).

Carlos Cruz (*)

A - Trainees no Agronegócio 
A Tereos Açúcar e Energia Brasil abre período de inscrições para o 
programa de trainees 2018. Os pré-requisitos são: formação superior 
concluída entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017; fl uência em 
inglês ou francês; domínio de ferramentas de informática; e disponi-
bilidade para residir no interior do Estado. A empresa busca jovens 
profi ssionais que tenham interesse em expandir seus horizontes e se 
juntar a uma das líderes globais do setor sucroenergético, presente 
em 49 países. Serão disponibilizadas 23 vagas, em todas as unidades 
industriais da companhia, para atuação nas áreas agrícola, industrial, 
comercial, supply chain, fi nanceira e recursos humanos. O interessado 
deve se cadastrar no site (www.vagas.com.br) e acessar o link (www.
vagas.com.br/guarani). 

B - World Wine Award
A Vinícola Guaspari mais uma vez surpreendeu no prêmio Decanter World 
Wine Award 2017, organizado em Londres pela revista internacional 
Decanter – uma das mais tradicionais e respeitadas publicações sobre 
vinhos no mundo. A Vinícola, localizada em Espirito Santo do Pinhal, 
ganhou a medalha de ouro, pelo segundo ano consecutivo, com o ‘Vista 
do Chá 2014’, um syrah que atingiu impressionantes 95 pontos na avalia-
ção. Outros vinhos da marca também foram premiados com medalhas de 
prata, os rótulos: Vista da Serra 2014 – ao qual a safra 2012 foi premiada 
com a medalha de bronze na DWWA2016; Vale da Pedra tinto 2015; e 
o recém lançado Vista do Bosque 2015, feito com 100% de Viognier. 
Outras informações: tel. 2164-7379 ou (www.vinicolaguaspari.com.br).

C - Canal de Denúncias
O Linha de Ética está sendo aprimorado na holding e em todos os Negó-
cios da Odebrecht. Em 2014 o grupo implantou o canal e a recepção dos 
relatos era feita por tecnologia gerenciada pela equipe de TI da Odebre-
cht. A mudança agora é que os relatos e denúncias serão recepcionados 
por uma empresa terceirizada que conta com sistema próprio. A ICTS é 
a empresa que fará a gestão da recepção das denúncias, escolhida em 
um processo de concorrência. A Odebrecht S.A e cada Negócio têm site 
próprio para o registro das denúncias, disponíveis no (www.odebrecht.
com/linhadeetica). O sistema está ativo 24 horas, nos 7 dias da semana. 
O website do novo canal Linha de Ética está disponível em português, 
inglês e espanhol. 

D - Salões de Beleza 
Entre os dias 19 e 20 de junho, a L’Oréal Produtos Profi ssionais, em 
parceria com a Beauty Fair – Feira Internacional de Beleza Profi ssional, 
realiza a segunda edição do Fórum de Líderes de Salões de Beleza, no 
Hotel Renaissance. O tema é “Inovações e Tendências com Foco em 
Resultados” e objetiva desenvolver e aprimorar a visão de negócios 
de proprietários, diretores ou gerentes de salão de beleza, gerando 
capacidade de alinhar a gestão ao cenário atual do mercado. Recebem 
destaque dois pilares importantes para o segmento: universo digital e 
aprovação da Lei Salão Parceiro. Uma oportunidade para aprofundar 
assuntos de relevância nacional. Os presente poderão contribuir para a 
refl exão de soluções para os problemas de gestão e novas possibilidades 
de negócios para os salões. 

E - Customer Experience
O evento ‘Zendesk Presents: São Paulo’, reune no próximo dia 8, das 8h00 
às 18h00, no Hotel Unique, executivos e gestores para discutir inovações 
no ramo de Customer Experience e Inteligência Artifi cial. Entre os pales-
trantes, estará Bruno Stuchi, CEO da Aktie Now. Com o tema Efetividade 
no Autosserviço, o especialista falará sobre atendimento e trará cases de 
projetos inovadores no setor de relacionamento com o cliente. O encontro 
será repleto de keynotes líderes, com sessões de treinamento e workshops. 
Este ano serão 19 palestrantes e pessoas vindo de todo lugar do mundo 
para trocar experiências, contatos e expandir seus conhecimentos Ins-
crições pelo site: (www.sympla.com.br/inscricao?).

F - Dor e Analgesia
O II Curso de Inverno em Dor e Sinalização Intracelular será realizado 
de 24 a 28 de julho, no Instituto Butantan. Realizado pelo Laboratório 
Especial de Dor e Sinalização, é voltado a alunos de graduação e recém-
-formados na área da saúde. Com duração de 40 horas, abordará o tema dor 
e analgesia. Entre os tópicos do curso estão “epidemiologia e relevância 
do estudo da dor”, “anatomia das vias nociceptivas”, “receptores e canais 
envolvidos com a nocicepção e analgesia”, “mediação química da dor 
aguda e crônica” e “vias de sinalização intracelular envolvidas na dor”. 
Mais informações: (cursos.cultural@butantan.gov.br) e tel. 2627-9538. 

G - Hackathon da Febraban
Nos próximos dias 3 e 4, uma ação vai estimular empreendedores a 
desenvolverem novas soluções para o mercado bancário brasileiro. O 

local escolhido para a realização do evento é o centro de empreende-
dorismo e inovação de São Paulo, o CO.W Coworking Space. O espaço 
também oferecerá três meses de residência para a equipe vencedora do 
hackathon, que poderá não só dividir o espaço de trabalho, mas também 
ideias e oportunidades de negócios com os outros membros do CO.W. Os 
temas abordados no evento vão desde onboarding digital, autenticação 
e experiência do cliente, interface de inteligência artifi cial e soluções 
cognitivas para transações fi nanceiras, até segurança digital e detecção 
de fraudes, e insights fi nanceiros. Mais informações: (www.ciab.org.br).

H - Atendimento Oftalmológico 
A edição 2017 do ‘Projeto Amazônico de Atendimento Oftalmológico’ 
atendeu gratuitamente 3.000 pacientes em consultas e exames; fez a 
distribuição de 2.900 óculos e lupas; e realizou 220 cirurgias de catarata 
e pterígio durante os 10 dias do projeto, que ocorreu nas cidades de 
Coari e Tefé, no Amazonas. A empresa alemã ZEISS foi uma das apoia-
doras da ação e disponibilizou equipamentos e consumíveis necessários 
para realização do projeto. Com 27 anos de existência e mais de 15 mil 
cirurgias realizadas no estado, o projeto utiliza, desde o princípio, aviões 
e barcos para levar os profi ssionais às mais distantes comunidades. A 
iniciativa conta com a parceria do Departamento de Oftalmologia da Escola 
Paulista de Medicina, sob a orientação do Prof. Dr. Rubens Belfort Jr. 

I - Setor de Participações
Nos dias 5 e 6 de junho, no Teatro Santander, acontece o Congresso da 
Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital (Abvcap), 
evento reconhecido como o maior encontro do setor de participações na 
América Latina, que abrirá um diálogo sobre tendências e os principais 
desafi os para esse mercado nos próximos anos. O encontro reune os 
maiores players da indústria de PE e VC para apresentar novos dados, 
a visão dos investidores globais, projetos inovadores e oportunidades 
setoriais. Além disso, a programação conta com um painel oportuno 
na atual conjuntura político-econômica do Brasil, em que as recentes 
notícias revelam possíveis mudanças nesse sentido. Mais informações: 
(http://www.congressoabvcap.com.br/).

J - Psiquiatria Forense
A Associação Paulista de Medicina (www.apm.org.br) promove, amanhã 
(31), a partir das 19h30, reunião científi ca de psiquiatria forense. O 
encontro terá como mediador o dr. Felipe Salles Neves Machado, psi-
quiatra da infância e adolescência e mestre em Psiquiatria e Psicologia 
Médica pela Unifesp. A reunião pode ser acompanhada presencialmente 
ou por webtransmissão. O encontro é voltado aos médicos, advogados, 
psicólogos e profi ssionais não-médicos que atuam no judiciário. Para 
informações e inscrições, acesse (http://associacaopaulistamedicina.
org.br/atualizacao- medica/eventos/vi-curso-de-psiquiatria-forense-
-com-webtransmissao).

A - Trainees no Agronegócio
A Tereos Açúcar e Energia Brasil abre período de inscrições para o 

D - Salões de Beleza 
Entre os dias 19 e 20 de junho, a L’Oréal Produtos Profi ssionais, em 

A Selic é um dos instrumentos usados para infl uenciar a 

atividade econômica e consequentemente a infl ação.

A expectativa consta do boletim Focus, uma publicação 
elaborada todas as semanas pelo BC, com projeções para 
os principais indicadores econômicos. Atualmente, a Selic 

está em 11,25% ao ano. Para o fi m de 2017 e de 2018, a expec-
tativa do mercado fi nanceiro é que a taxa fi que em 8,5% ao ano. 

A Selic é um dos instrumentos usados para infl uenciar a ativida-
de econômica e consequentemente a infl ação. Quando o Copom 
aumenta a Selic, a meta é conter a demanda aquecida, e isso 
gera refl exos nos preços porque os juros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a poupança.

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. 

A previsão do mercado fi nanceiro para a infl ação foi levemente 
ajustada para cima. Após 11 reduções seguidas, a projeção para 
o IPCA subiu de 3,92% para 3,95%. A projeção para a infl ação 
este ano está abaixo do centro da meta, que é 4,5%. A meta tem 
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Diante da reduzida demanda, o 
nível geral de preços dos materiais 
de construção voltou a registrar 
defl ação em abril. Dessa vez, a 
variação negativa fi cou em 0,02%. 
Em março, o recuo chegou aos 
0,37%.  Na comparação interanual, 
a queda de abril é mais amena do 
que a aferida em 2016, período no 
qual foi verifi cada uma redução de 
0,36% no índice, conforme dados 
do IBGE.

Entre maio de 2016 e abril de 
2017, o nível geral de preços dos 
materiais de construção acumula 
alta de 2,47%, valor inferior ao 
encontrado no período anterior, 
maio de 2015 a abril de 2016, 
que contou com uma elevação de 
4,55%. Para o economista Jaime 
Vasconcellos, do Departamento 
de Economia do Sincomavi, a 

queda nos preços dos materiais 
de construção é impacto claro da 
redução da demanda dos agentes, 
sejam famílias, empresas ou até 
mesmo setor público. 

“O caráter não essencial da 
atividade, aliado à necessidade 
de crédito para aquisição, man-
tém grave o cenário. Além desta 
realidade, no mês de abril a taxa 
de câmbio pouco variou”, argu-
menta. Tal quadro auxiliou na 
estabilidade da oferta. Por fi m, 
cabe ressaltar que os percentuais 
de maio deverão ser distintos do 
cenário apresentado nos últimos 
dois meses, uma vez que houve, 
devido aos recentes aconteci-
mentos políticos, considerável 
aumento da taxa de câmbio 
brasileira em relação ao dólar 
(Sincomavi).  

Em março de 2017, os associados da Abra-
dilan (Associação Brasileira de Distribuição 
e Logística de Produtos Farmacêuticos) 
foram responsáveis pela comercialização de 
919 milhões de unidades, conforme pesquisa 
realizada pelo IMS Health. No ano mesmo 
período do ano passado, foram 893 milhões de 
unidades comercializadas. Isso representa um 
aumento de 2,9%. Em relação ao faturamento 
de março/2017, o valor foi de R$ 4,7 bilhões, 
sendo que no mesmo período de 2016, o mon-
tante chegou a 4,3 bilhões. Isso representa um 
aumento de 8,3% no faturamento. 

Segundo o assessor jurídico e relações insti-

tucionais da Abradilan, José Carlos Nogueira, 
a Abradilan teve uma participação 27,8% em 
unidades comercializadas no mercado, no 
último mês de março, em um universo de 
3,3 bilhões de unidades vendidas. No mesmo 
período, o mercado de distribuição de me-
dicamentos faturou R$ 34,6 bilhões, sendo 
que a Abradilan contribuiu com 13,8% nas 
vendas de medicamentos. Responsáveis pela 
distribuição de 21% das unidades vendidas 
dos medicamentos no Brasil, os associados 
da Abradilan visitam 96% dos municípios do 
país e atendem 71% das farmácias em todo 
território nacional. Presentes em 24 estados, 

os 143 associados da Abradilan, empregam 
11 mil pessoas diretamente. 

Nogueira explica que mesmo com os efeitos 
da crise econômica, os associados da Abradilan 
conseguem manter o ritmo de crescimento, 
visto que com o orçamento mais enxuto, mui-
tas famílias optaram por medicamentos com 
valores mais acessíveis e por isso, os genéricos 
tiveram destaque nas vendas impulsionando 
o setor. “As pessoas já incorporaram no seu 
dia a dia os cuidados com a saúde, por meio 
da prevenção e da sua recuperação, assim 
evidentemente a aquisição de produtos far-
macêuticos tem maior procura (Abradilan).
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Mercado fi nanceiro espera 
corte de 1 ponto na Selic

Instituições fi nanceiras consultadas pelo Banco Central (BC) esperam por corte de 1 ponto percentual 
na taxa básica de juros, a Selic, na reunião do Copom, marcada para hoje (30) e amanhã (31)

ainda limite inferior de 3% e superior de 6%. Para 2018, a estima-
tiva subiu de 4,34% para 4,40%. A projeção para o crescimento 
do PIB passou de 0,50% para 0,49%, este ano e de 2,50% para 
2,48%, em 2018. 

Essas foram as primeiras alterações nas projeções para infl ação 
e para o PIB, após a crise decorrente da divulgação de parte do 
conteúdo da delação dos empresários Joesley e Wesley Batista, 
donos do grupo JBS, citando o presidente Temer. A projeção 
para a cotação do dólar ao fi nal de 2017 subiu de R$ 3,23 para R$ 
3,25. Para o fi m de 2018, passou de R$ 3,36 para R$ 3,37 (ABr).

Preços de materiais de construção 
sofrem segunda queda

Vendas de medicamentos aumentaram em março
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Uma nova ordem
para todas as coisas

Vivemos dias difíceis, 

extremamente difíceis 

no Brasil. A corrupção 

e a falta de valores 

teceram intricadas redes 

em nossas instituições, 

ameaçando solapá-las, 

transformando o País 

em terra de ninguém

Ou melhor, em terra de 
uma horda infiltrada 
em partidos diversos, 

governos, entidades, órgãos 
gestores, empresas e por aí 
vai. Resistimos, é verdade. 
Cidadãos de bem, de caráter, 
lisos e de sonhos límpidos se-
guimos remando contra essa 
maré. Venceremos e recons-
truiremos a Nação, não tenho 
dúvida.  No entanto, a fatura 
a pagar já é altíssima.

Na medicina e na saúde, os 
estragos deixados por décadas 
de desatinos e pela roubalheira 
generalizada intensifi cada nos 
últimos anos são quase que 
imensuráveis. Basta entrar em 
um posto de saúde de qualquer 
cidade ou região ou ainda em 
um hospital público para ver 
crianças, idosos, gestantes, 
enfi m, cidadãos, sofrendo sem 
acesso à atenção em todos 
os níveis, com a carência de 
profi ssionais, falta de medica-
mentos, de leitos. É o refl exo 
do subfi nanciamento do setor 
e da gestão desqualifi cada.

O dinheiro público vazou em 
negociatas. Os investimentos 
em saúde estão congelados por 
20 anos. A situação é crítica. 
Mas a sociedade segue vigilan-
te e em busca de dias melhores. 
Crê, trabalha e exige mudanças 
imediatamente.

Em nosso meio, entre os 
médicos, o clamor é o mesmo. 

Queremos mudanças profun-
das já para o Brasil. Porém, 
também há um clamor para 
que a nossa própria casa seja 
arrumada. É a tal história do 
exemplo pelas ações. Fazendo 
a coisa certa, mais autoridade 
teremos para cobrar ações 
corretas.

No Estado de São Paulo ve-
mos um bom exemplo de como 
agir de forma proba e afi nada 
com as demandas dos médicos. 
A Associação Paulista de Me-
dicina, o Cremesp, o Simesp, 
a Academia e as sociedades 
de especialidades buscam 
sempre caminhar de braços 
dados em prol da valorização 
dos profi ssionais de medicina 
e da qualifi cação da assistência 
de saúde à população.

Essa coesão, obviamente, se 
faz em cima de pontos comuns, 
pois como ocorre em quaisquer 
grupos, até em nossas famílias, 
nem sempre comungamos to-
dos dos mesmos pensamentos. 
O que importa é o respeito às 
diferenças, a tentativa de en-
tendimento e a compreensão 
de que as concordâncias valem 
muito mais de que eventuais 
divergências, podendo-nos 
levar longe se trabalharmos 
com sabedoria.

Entendo que é assim, agre-
gando todas as forças, criando 
uma nova ordem em que a 
transparência e a honestidade 
sejam a base de nossos planos, 
estratégias e ações que tere-
mos maior possibilidade de 
elevar o movimento médico e 
de colocá-lo como um exem-
plo a ser trilhado por outros 
setores da sociedade. Afi nal, é 
o que almejamos também para 
o Brasil, respeito, tolerância, 
transparência e honestidade. 

(*) - É 1º vice-presidente da APM e 
conselheiro do Cremesp.

Roberto Lotfi  (*)

Brasileiros já pagaram 
este ano R$ 900 bi de 
impostos e taxas

O Impostômetro da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP) 
registrou ontem (29) R$ 900 
bilhões de tributos acumulados 
pagos pelos brasileiros desde o 
início de 2017. O valor se refere à 
arrecadação de todos os impostos, 
taxas e contribuições que vão para 
a União, os estados e os municípios.

A marca de R$ 900 bilhões 
chega 14 dias antes do que no 
ano passado. Para o presidente da 
ACSP, Alencar Burti, isso refl ete 
a atual fase da economia. “Como 
a economia não está crescendo, o 
que impulsiona a arrecadação é o 
efeito da infl ação, é o aumento de 
alguns impostos”. Ele considera, no 
entanto, que o aumento é positivo 
na medida em que o governo está 
procurando equalizar as fi nanças.

O Impostômetro foi implantado 
pela ACSP em 2005 para conscien-
tizar o cidadão sobre a alta carga 
tributária e incentivá-lo a cobrar 
dos governos serviços públicos 
melhores. Outros estados aderiram 
ao projeto e hoje existem painéis 
com o Impostômetro em Florianó-
polis, Guarulhos, Manaus, Rio de 
Janeiro e Brasília. Em São Paulo, 
fi ca localizado na Rua Boa Vista, 51, 
no centro da capital (ABr).

A defesa do ex-deputado 
federal Eduardo Cunha pe-
diu ontem (29) ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) a 
anulação do acordo de delação 
da JBS. Cunha foi citado nos 
depoimentos de delação do 
empresário Joesley Batista, 
um dos donos da empresa. 
No recurso apresentado, os 
advogados de Cunha alegam 
que não há provas sobre o 
suposto pagamento mensal 
ao ex-deputado para comprar 
seu silêncio, conforme um 
dos depoimentos da delação 
da JBS. 

A defesa também criticou 
os benefícios concedidos pelo 
Ministério Público Federal 
(MPF) aos delatores ligados 
à empresa, como dispensa de 
prisão e permissão para morar 
nos Estados Unidos. “Não 
tem a menor razoabilidade, 
tampouco proporcionalidade, 
esse grupo de delatores se 
benefi ciar com tamanha ge-
nerosidade, ante a quantidade 

Ex-deputado federal, Eduardo Cunha.

Integram ainda a pauta 
seis medidas provisórias, 
entre elas a que autoriza a 

cobrança de preços diferentes 
para compras em dinheiro ou 
em cartão de crédito. Como to-
das as MPs estão com prazo de 
tramitação vencido, enquanto 
não forem votadas a pauta fi ca-
rá trancada. Propostas estão 
entre o conjunto restrito de 
matérias que não se sujeitam 
à regra de sobrestamento 
da pauta em decorrência de 
medidas provisórias vencidas. 

A proposta do senador Al-
varo Dias (PV-PR), também 
chamada de PEC do foro pri-
vilegiado, foi aprovada em pri-
meiro turno no fi nal de abril. 
Depois, o senador Roberto 
Rocha (PSB-MA) apresentou 
uma emenda ao texto que vem 
motivando polêmica sobre sua 
adequação. O que ele defende 
é a criação de varas federais 
especializadas para julgar as 
autoridades, com previsão de 
atender titulares de mais de 
30 mil cargos.

Os que desejam abreviar a 

A PEC passou pela última discussão no Plenário do Senado na sessão do último dia 17.

Senado discute 
situação de cursos 
de enfermagem à 
distância 

Os problemas dos cursos de 
graduação em enfermagem à dis-
tância serão tema de audiência 
pública interativa na Comissão 
de Educação do Senado. A au-
diência será realizada na quinta-
-feira (1º). O Conselho Federal de 
Enfermagem realizou em 2015 
uma operação para verifi car as 
condições de formação ofereci-
das pelos cursos de graduação 
em enfermagem à distância e o 
resultado foi preocupante. 

Foram visitados 315 polos de 
apoio presencial, onde o conselho 
constatou que muitos não con-
tavam com biblioteca ou sequer 
condições para a prática de está-
gio supervisionado, espaços para 
disciplinas básicas e específi cas, 
como anatomia, fi siologia e bio-
química, entre outras. Outra cons-
tatação da operação foi de que a 
carga horária das aulas práticas 
dos cursos representavam menos 
de 8% do exigido pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso 
de Graduação em Enfermagem, 
que são 4 mil horas.

Foram convidados para o de-
bate a presidente da Federação 
Nacional dos Enfermeiros (FNE), 
Solange Aparecida Caetano; o 
secretário-geral da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores 
na Saúde, Valdirlei Castagna; 
e representantes do Conselho 
Federal de Enfermagem, do 
Conselho Nacional de Educação 
do MEC, do Conselho Nacional de 
Saúde, da Associação Brasileira 
de Educação a Distância, da As-
sociação Nacional das Universida-
des Particulares e da Associação 
Brasileira de Mantenedoras de 
Ensino Superior (Ag.Senado).

A abertura da aviação nacio-
nal a investimentos estrangei-
ros, incluindo a possibilidade 
de empresas aéreas brasileiras 
terem 100% de capital estran-
geiro, volta à pauta da Comissão 
de Desenvolvimento Regional 
do Senado. Hoje (30), o minis-
tro do Turismo, Marx Beltrão, 
debaterá o tema com os sena-
dores e também apresentará 
as ações do ministério para os 
próximos dois anos.

A Lei 13.319/2016, que pro-
move diversas mudanças na 
aviação brasileira, teve origem 
na MP 714/2016, que foi altera-
da pelo Congresso e sancionada 
em 26 de julho de 2016 com 
cinco vetos, um deles sobre o 
trecho que ampliava a até 100% 
a possibilidade de participação 
de capital estrangeiro nas 
empresas aéreas brasileiras. O 
dispositivo tinha sido incluído 
durante votação da matéria na 
Câmara, mas o Senado só ad-
mitiu aprovar o texto mediante 
o compromisso do presidente 
Michel Temer de vetar a aber-

O controle acionário das companhias aéreas brasileiras poderá 

ser assumido por investidores estrangeiros.

O dinheiro arrecadado com 
o pagamento de multas de 
trânsito pode passar a ser gasto 
na melhoria das vias públicas. 
É o que prevê o projeto  apre-
sentado pelo senador Dário 
Berger (PMDB-SC), em análise 
na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado. Atualmente, 
o Código de Trânsito Brasileiro 
determina que a verba arreca-
dada com a cobrança de multas 
de trânsito deve ser investida 
em sinalização, educação de 
trânsito, fi scalização e enge-
nharia de campo. 

Para detalhar ainda mais 
essas áreas de investimento, 
o projeto de Berger determi-
na que o dinheiro das mul-
tas deve ser utilizado para 
melhorar as vias públicas. O 
senador explica que os re-
cursos serão destinados para 
obras de infraestrutura, como 
pavimentação, tapa-buracos 
e manutenção de calçadas. 
“Se esse fundo é arrecada-

do das multas, é porque os 
cidadãos brasileiros utilizam 
as rodovias, as estradas, eles 
precisam de recapeamento, de 
manutenção, de restauração 
das estradas. E efetivamente 
por um dispositivo legal eles 
não têm condições de utilizar 
esses recursos para esse tipo 
de atividade”, argumenta.

Dário Berger destaca que já 
existe uma resolução do Con-
selho Nacional de Trânsito com 
esse objetivo, mas, para ele, é 
preciso que haja uma lei espe-
cífi ca. “Como é uma regulamen-
tação infralegal, ela não tem o 
poder de uma legislação. E tem 
locais, alguns estados e alguns 
municípios em que isso é aceito, 
em outros não. Portanto, é para 
se estabelecer uma segurança 
jurídica definitiva”, explica. 
A proposta será analisada em 
decisão terminativa pela CCJ 
e, se aprovada sem emendas, 
segue para apreciação da Câ-
mara (Ag.Senado).
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Senado pode votar hoje a PEC 
do foro privilegiado e seis MPs

A proposta que acaba com o foro especial por prerrogativa de função, conhecido como foro 
privilegiado, deve ser votada em segundo turno pelo Plenário do Senado hoje (30)

decisão sobre a PEC afi rmam 
que a alteração sugerida por 
Rocha equivale a uma emenda 
de conteúdo, não admissível 
em segundo turno de votação. 
O presidente do Senado, Eu-
nício Oliveira, poderá decidir 
unilateralmente sobre a acei-
tação da emenda ou encami-
nhar o processo de volta à 
Comissão de Constituição e 

Justiça, para que o colegiado 
se manifeste sobre a questão.

Rocha nega interesse em 
atrasar a votação da matéria, 
que vem sendo acompanhada 
com grande interesse pela 
sociedade. Ele disse que 
teve apenas a preocupação 
de aperfeiçoar o texto. Afi r-
mou que, sem mais demora, 
o próprio Plenário poderá se 

manifestar sobre o mérito da 
emenda.

“Se o Senado não enfrentar 
o assunto, a Câmara vai ter 
que enfrentar e, infelizmente, 
a PEC vai ter que voltar para 
cá”, comentou, lembrando 
que emendas na Casa revisora 
obrigam o retorno de matérias 
à Casa de origem para análise 
da modifi cação (Ag.Senado).

Defesa de Cunha pede 
anulação de delação da JBS

e complexidade dos supostos 
crimes apresentados”, argu-
menta a defesa.

Cunha está preso desde ou-
tubro de 2016, um mês após ter 
tido seu mandato de deputado 
cassado na Câmara. Em abril, 
ele foi condenado pelo juiz 
federal Sérgio Moro a mais de 
15 anos de prisão pelos crimes 
de corrupção passiva, lavagem 

de dinheiro e evasão de divi-
sas. Na ação penal, Cunha foi 
acusado de receber mais de 
1,3 milhão de francos suíços 
em propina por um contrato 
de exploração da Petrobras 
em um campo de petróleo no 
Benin, na África. O contrato 
levou a um prejuízo de US$ 
77,5 milhões para a estatal, 
segundo o MPF (ABr).

Capital estrangeiro na 
aviação é tema de debate

tura total do setor. Na ocasião, 
vários senadores cobraram um 
debate mais aprofundado sobre 
o tema.

Com o projeto encaminhado 
pelo governo federal em abril 
ao Congresso e em tramitação 
na Câmara, o controle acionário 
das companhias aéreas brasi-
leiras poderá ser assumido por 
investidores estrangeiros. Os 

requerimentos para a audiência 
pública foram apresentados 
pela senadora Fátima Bezerra 
(PT-RN), presidente da CDR, e 
pelo senador Jorge Viana (PT-
-AC). Qualquer cidadão pode 
participar da audiência com 
perguntas, críticas, sugestões e 
comentários por meio do portal 
e-Cidadania ou pelo Alô Senado 
(0800 612211).

Arrecadação com multas 
de trânsito deve ser usada 

em melhoria das vias

A Justiça Federal do DF aceitou 
ontem (29) a primeira denúncia 
apresentada pelo MPF no âmbito 
da Operação Greenfi eld. Ao todo, 
14 indivíduos se tornaram réus, 
incluído o ex-tesoureiro do PT, 
João Vaccari Neto, e Guilherme 
Lacerda, ex-diretor-presidente 
da Funcef, fundo de pensão dos 
funcionários da Caixa. De acordo 
com a denúncia, o grupo foi res-
ponsável por impor um prejuízo 
de R$ 402 milhões, em valores 
atualizados até 2015, contribuindo 
para o défi cit acumulado de R$ 
18 bilhões registrado pelo fundo 
no fi nal de 2016. Segundo a peça, 
R$ 5,9 milhões do esquema foram 
direcionados ao PT.

Os envolvidos são acusados 
de crimes contra o sistema fi -
nanceiro, gestão fraudulenta e 
temerária, lavagem de dinheiro e 
tráfi co de infl uência. A denúncia 
foi aceita pelo juiz Vallisney de 
Souza Oliveira, da 10ª Vara Fe-
deral. As fraudes consistiam em 
avaliações sobrevalorizadas de 
ativos da empresa Engevix pela 
diretoria do Funcef, permitindo 
assim aportes fraudulentos em 

um Fundo de Investimento e 
Participação (FIP) da empresa. 
O esquema foi comparado pelo 
MPF ao superfaturamento de 
obras públicas.

Além de Vaccari e Lacerda, 
tornaram-se réus mais sete ex-
-diretores da Funcef:  Demósthe-
nes Marques; Luiz Philippe Peres; 
Antônio Bráulio de Carvalho; 
Geraldo Aparecido da Silva; Carlos 
Alberto Caser; Sérgio Francisco 
da Silva; e João Carlos Alonso 
Gonçalves. Também se tornaram 
réus os sócios da Engevix, José 
Antunes Sobrinho, Gerson de 
Mello Almada e Cristiano Kok, bem 
como Roberto Carlos Madoglio, 
ex-superintendente nacional de 
Fundos de Investimentos da Caixa, 
e Milton Paskowitch, lobista da 
empreiteira que é também delator 
da Lava Jato.

A Operação Greenfi eld investi-
ga desvios nos quatro principais 
fundos de pensão do país: Funcef, 
Petros (Petrobras), Previ (Banco 
do Brasil) e Postalis (Correios). 
Segundo as investigações, as 
fraudes podem somar mais de R$ 
8 bilhões (ABr).

Vaccari e ex-diretores da Funcef se 
tornam réus na Operação Greenfi eld

São Paulo - A defesa do ex-presidente Lula pro-
tocolou ontem (29), recurso - agravo regimental 
- contra decisão do ministro Edson Fachin, do STF, 
que determinou a remessa de parte de procedimento 
investigatório relativo às delações premiadas de Joes-
ley Batista, da JBS, para a Justiça Federal de Curitiba 
- base da Lava Jato onde atua o juiz Sérgio Moro.

Segundo o advogado Cristiano Zanin Martins, de-
fensor do petista, o recurso "demonstra que (Joesley) 
Batista fez duas referências genéricas ao nome de Lula 
em sua delação, sem qualquer base mínima que possa 
indicar a ocorrência dos fatos ou, ainda, a pratica de 
qualquer ato ilícito".

"Demonstra ainda que tais referências referem-se 
a situações ocorridas em Brasília ou em São Paulo, 
sem nenhuma relação com a Operação Lava Jato", 
sustenta Zanin Martins.

Na avaliação do advogado de Lula, "não há como 
sustentar a vinculação do caso ao ministro Edson 
Fachin no âmbito do Supremo Tribunal Federal em 
razão de ser ele o relator da Operação Lava Jato 
naquela Corte e tampouco a remessa de parte da de-
lação a Curitiba". De acordo com o Regimento Interno 
do STF, Fachin poderá rever sua decisão ou, então, 
encaminhar o recurso para julgamento da Segunda 
Turma da Corte máxima (AE).

Defesa de Lula recorre de envio de delação da JBS a Moro
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PARECER DO CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS DO MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2016 — O Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais do MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, tendo procedido à avaliação do material contábil do ano de 2016 (meses de janeiro a dezembro), referente à contabilidade desse ano, efetuando a análise do relatório anual da administração inerente às atividades de natureza econômica, elaborou o presente Relatório,
com a emissão do PARECER, a ser submetido à Assembléia Geral. RELATÓRIO: 1 - DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL - A documentação contábil foi apresentada em tempo hábil, composta dos documentos de despesas, dos respectivos balancetes, diários e extratos bancários;  2 - DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MENSAL
- Os balancetes, analisados e conferidos, foram apresentados de forma cumulativa, tendo este Conselho Fiscal feito a apuração dos lançamentos mensalmente, estando todos em perfeita ordem.; 3 - PARECER - Com base nos documentos examinados, nas análises levadas a efeito e nos esclarecimentos apresentados pela diretoria
da Entidade, e tendo em conta, ainda, o parecer dos auditores independentes, AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA, o CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS, por unanimidade de seus membros, é de opinião que os documentos refletem adequadamente a posição patrimonial e
financeira da Entidade em 31 de dezembro de 2016, razão pela qual recomenda a aprovação de tais documentos pela Assembléia Geral.; — São Paulo, 27 de Abril de 2017 —  AFONSO MARIA VIEIRA PINTO Conselheiro RG. 28.146.592-7 SSP/SP, CPF. 274.084.478-65; FRANCISCO DE ASSIS COELHO Conselheiro RG.
2379681 SSP/PB CPF.028.916.334-07; MARCELO ANTONIO AUDELINO MOLINERO Conselheiro RNE. V370147-T CPF.231.116.548-85.

“BALANÇO PATRIMONIAL” — 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATIVO nota 2016 2015

ATIVO CIRCULANTE 26.906.364 31.379.269
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Nota 3.3 15.130.536 21.612.582

Caixa 8.280 3.486
Bancos C/ Movimento 150.821 320.378
Bancos Conta Poupança Nota 3.4  - 522.593
Bancos Conta Poupança c/ Restrição Nota 3.4 247.147 382.924
Aplicações Financeiras 14.724.288  20.383.201

CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS Nota 3 11.224.378 9.225.252
Anuidades a Receber Nota 3.5 4.213.724 2.768.325
(-) Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa Nota 3.6 (385 620) (272.302)
Subvenções, Contratos e Convênios - c/ Restrição Nota 3.17.2 4.106.157 3.845.691
Contas a Receber 764.455 303.687
Adiantamentos de Salários 904.113 626.123
Outros Adiantamentos Nota 3.7 106.162 273.218
Depósitos p/ Recursos Nota 18 1.508.564 1.679.686
Impostos e Contrib. a Recuperar 6.823 824

DESPESAS ANTECIPADAS Nota 3.8 551.450 541.434
Seguros e Assinaturas a Vencer 551.450 541.434

ATIVO NÃO CIRCULANTE 245.578.840 227.300.238
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 640.826 3.565.208

Depósitos para Recursos  - 31.870
Subvenções, Contratos e Convênios - c/ Restrição Nota 3.17.2 640.826 3.533.338

IMOBILIZADO Nota 04 244.700.881 223.448.361
Imobilizados 286.911.523 262.101.975
(-) Depreciação/Amortização Acumulada (42.210.642) (38.653.614)

INTANGÍVEL 237.133 286.670
Marcas e Patentes 28.365 24.080
Softwares 666.866 661.338
(-) Amortização Acumulada (458.098) (398.749)

TOTAL DO ATIVO 272.485.204 258.679.507
ATIVO EXTRA PATRIMONIAL

Gratuidades Concedidas - 19.897.110
Programa de Preservação Ambiental - 152.045
Isenção da Cota Patronal - 13.986.272
Auxílios e Convênios Municipais - 3.828.480
Bolsa Funcional - 1.800.730

TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL - 39.664.637
TOTAL GERAL DO ATIVO 272.485.204 298.344.144

PASSIVO 2016 2015

PASSIVO CIRCULANTE Nota 3.13 15.788.683 13.944.770
Adiantamento de Clientes Nota 3.14 2.337.521 2.915.138
Contas a Pagar Nota 3.15 2.678.039 2.247.746
Obrigações Tributárias, Previdenciárias e Trabalhistas 2.500.256 1.646.450
Provisões Nota 3.16 3.234.915 2.718.169
Credores Diversos 597.645 25.152
Outras Obrigações a Pagar 77.524 106.305
Subvenções, Contratos e Convênios - c/Restrição Nota 3.17.2 4.362.783 4.285.810

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 640.826 3.893.399
Subvenções, Contratos e Convênios - c/Restrição Nota 3.17.2 640.826 3.533.338
Provisão p/ Contingências Trabalhistas e Cíveis  - 1.260
Mensalidades Antecipadas Nota 5  - 390.196
(-) Descontos Concedidos s/ Mensal.Antecipadas  - (31.394)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 6 256.055.695 240.841.338
Patrimônio Social 58.594.637 63.521.974
Reservas de Reavaliações 3.523.908 3.964.390
Ajustes de Exercícios Anteriores  - (320.799)
Ajuste de Avaliação Patrimonial Nota 4 201.285.527 178.722.792
Déficit/Superávit do Exercício Nota 7 (7.348.377) (5.047.020)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 272.485.204 258.679.507
PASSIVO EXTRA PATRIMONIAL

Gratuidades Concedidas - 19.897.110
Programa de Preservação Ambiental - 152.045
Isenção da Cota Patronal - 13.986.272
Auxílios e Convênios Municipais - 3.828.480
Bolsa Funcional - 1.800.730

TOTAL - 39.664.637
TOTAL GERAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 272.485.204 298.344.144

DEMONSTRAÇÕES DE SUPERÁVIT/DÉFICIT
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

RECEITAS OPERACIONAIS 2016 2015
Receitas de Atividades Educacionais - Matriz Nota 15.2 85.232.758 80.062.570

Sem Restrição
Anuidades/Mensalidades Escolares 82.225.573 76.974.953
Outras Receitas 2.349.038 2.341.331
Serviços Voluntários Nota 16 658.147 746.287

Deduções das Receitas Educacionais (3.997.012) (3.766.405)
Descontos s/ Mensalidades (823.520) (855.049)
Deduções de Bolsas de Estudos Concedidas Institucionais/Sindicais (2.978.526) (2.771.759)
Devoluções de Mensalidades, Taxas e Cursos (194.966) (139.597)

Receitas de Atividades Sócio-Educacionais - Filiais Nota 15.2 4.640.442 4.259.204
Com Restrição
Convênios c/ Prefeitura Munic. De São Paulo - Educacional Nota 17 1.799.124 1.633.920
Convênios c/ Prefeitura Munic. De São Paulo - Assistencial Nota 17 2.552.778 2.194.560
Sem Restrição
Serviços Voluntários Nota 16 288.540 430.724

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 85.876.188 80.555.369
DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas e Gerais Educacionais Nota 15.1 (76.812.238) (67.788.819)
Depreciações/Amortizações Educacionais Nota 3.10 (2.286.065) (3.612.897)
Custo do Atendimento Educacional Gratuito Nota 13 (9.529.363) (10.816.697)
Trabalhos Voluntários Educacionais Nota 16 (658.147) (746.287)
Custo do Atendimento Gratuito Assistenciais Nota 13 (9.054.404) (8.134.909)
Depreciações/Amortizações Assistenciais Nota 3.10 (84.307) (82.652)
Trabalhos Voluntários Assistenciais Nota 16 (288.540) (430.724)

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS Nota 8.1 (98.713.064) (91.612.985)
RESULTADO OPERACIONAL (12.836.876) (11.057.616)
OUTRAS RECEITAS Nota 8.2

Receitas Financeiras e Patrimoniais 4.271.906 4.388.800
Receitas Transitórias e Eventuais 21.967 17.446
Receitas Gerais 1.194.626 1.604.350

TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 5.488.499 6.010.596
ISENÇÕES USUFRUÍDAS Nota 12

Isenção Usufruída obtida 17.697.279 16.365.760
Isenção Usufruída (17.697.279) (16.365.760)

DÉFICIT/SUPERÁVIT DO PERÍODO (7.348.377) (5.047.020)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA — EM R$ — (MÉTODO INDIRETO)

Períodos Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 2016 2015
1 -FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit/Déficit Líquido (7.348.377) (5.047.020)
Ajustes para Reconciliar o Superávit Líquido

Aumento Redução da PCLD 113.318 142.447
Depreciação e Amortização 2.370.372 3.695.549
Variação de Ajuste de Avaliação Patrimonial 22.562.735 178.401.993
Ajuste na Baixa de Imobilizado 1.246.006  -

Resultado Líquido Ajustado 18.944.054 177.192.969
(Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo:

Anuidades a Receber (1.445.399) (825.695)
Subvenções, Contratos e Convênios (260.466) (914.982)
Contas à receber (460.768) (83.073)
Adiantamento de Salários (277.990) 36.502
Depósito para Recursos 171.121 (1.428.666)
Despesas Antecipadas (10.016) (79.048)
Demais Ativos Circulantes 161.057 (138.876)
Demais Ativos Não Circulantes 2.924.382 249.581

Total (Aumento) / Diminuição do Ativo 801.921 (3.184.257)
Aumento (Diminuição) das Contas do Passivo:

Adiantamento de Clientes (577.617) (129.330)
Contas à Pagar 430.293 399.337
Obrigações Tributárias, Previdenciárias e Trabalhistas 853.805 141.597
Provisões 516.747 (627.904)
Subvenções, Contratos e Convênios à Aplicar 76.973 1.359.407
Demais Passivos Circulantes 543.712 15.892
Demais Passivos Não Circulates (3.252.574) (322.030)

Total Aumento/(Diminuição) das Contas do Passivo (1.408.661) 836.969
= CAIXA LÍQUIDO OBTIDO (APLICADO) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 18.337.314 174.845.681
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Variação nos Bens do Ativo Imobilizado e Intangível (24.819.361) (52.341)
= CAIXA LÍQUIDO OBTIDO/(APLICADO) DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (24.819.361) (52.341)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Variação nas Atividades de Investimentos  -  -
= CAIXA LÍQUIDO OBTIDO/(APLICADO) DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - -
(1 + 2 + 3) FLUXO DE CAIXA (APLICADO)/GERADO NO EXERCÍCIO (6.482.047) 174.793.340
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 01 DE JANEIRO 21.612.582 29.067.987
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO 15.130.535 21.612.582
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (6.482.047) (7.455.405)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO (EM R$)

2016 2015
1 - RECEITAS 102.372.731 96.163.437

 1.1 Receitas de Ativ. Assist. e Educacionais 102.352.166 96.146.850
 1.2 Provisão para Créd. Liq. Duvidosa  Reversão/Constituição 20.565 16.587

2 -INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (37.817.818) (35.197.314)
 2.1 Custos de Manutenção das Atividades (27.420.351) (26.637.598)
 2.2 Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros (10.397.467) (8.559.716)

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 64.554.913 60.966.123
4 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (2.370.372) (3.695.549)
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 62.184.541 57.270.574
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

 6.1 Receitas Financeiras 4.271.906 4.388.800
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 66.456.447 61.659.374
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 66.456.447 61.659.374

 8.1 Colaboradores 72.251.774 65.200.033
 8.1.2 Remuneração Direta 63.356.908 63.371.329
 8.1.3 Benefícios 2.519.407 1.680.403
 8.1.4 FGTS 6.375.459 148.301

 8.2 Impostos, Taxas e Contribuições 58.749 72.371
 8.2.1 Federal 4.787 19.369
 8.2.2 Estadual 6.271 5.587
 8.2.3 Municipal 47.692 47.415

 8.3 Remuneração de Capitais de terceiros 1.494.301 1.433.989
 8.3.1 Juros e Multas 64.750 221
 8.3.2 Aluguéis 1.429.551 1.433.768

 8.4 Remuneração s/ Capital Próprio (7.348.377) (5.047.020)
 8.4.1 Superávit/Déficit Apurado no Exercício (7.348.377) (5.047.020)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015 (EM R$)

Reserva de Ajuste de Ajuste de Superávit/Déficit Total do
Patrimônio Social Doações Recebidas Reavaliação Exercícios Anteriores Avaliação Patrimonial  do Exercício Patrimônio Líquido

EM 31 DE DEZEMBRO 2014  62.761.369  1.213.504  4.404.871  -  - (893.380) 67.486.364
Transferência do Déficit do Exercício de 2014 (893.380)  -  -  -  - 893.380  -
Realização da Reserva de Reavaliação 440.481  - (440.481)  -  -  -  -
Ajustes de Exercícios Anteriores  -  -  - (320.799)  -  -  (320.799)
Déficit do Exercício  -  -  -  -  - (5.047.020) (5.047.020)
Doações Recebidas 1.213.504 (1.213.504)  -  -  -  -  -
Ajuste de Avaliação Patrimonial  -  -  -  - 178.722.792  - 178.722.792

EM 31 DE DEZEMBRO 2015 63.521.974  - 3.964.390 (320.799) 178.722.792 (5.047.020) 240.841.337
Transferência do Déficit do Exercício de 2015 (5.047.020)  -  -  -  - 5.047.020  -
Realização da Reserva de Reavaliação 440.481  - (440.481)  -  -  -  -
Ajustes de Exercícios Anteriores (320.799)  -  - 320.799  -  -  -
Déficit do Exercício  -  -  -  -  - (7.348.377) (7.348.377)
Ajuste de Avaliação Patrimonial  -  -  -  - 22.562.736  -  22.562.736

EM 31 DE DEZEMBRO 2016 58.594.636  - 3.523.909  - 201.285.529 (7.348.377) 256.055.696

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS PERÍODOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM R$)

2016 2015
(Déficit) do período (7.348.377,00) (5.047.020)
Ajuste de avaliação patrimonial 22.562.736 178.722.792
Ajustes de exercícios anteriores  - (320.799)
Resultado Abrangente do Período 15.214.354 173.795.454

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL
MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO, fundado em 19 de Janeiro de 1950, na cidade de São Paulo -SP, com seus

atos constitutivos registrados no 2º Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas sob o nº 1.533 Livro “A” nº 3, inscrito
no CNPJ sob o nº 61.697.678/0001-60, é uma associação civil, sem fins econômicos e lucrativos, com personalidade
jurídica de Direito Privado, com autonomia administrativa, financeira e Patrimonial, constituída em conformidade com
a legislação brasileira. Tem caráter educacional, cultural, filantrópico e presta serviços públicos gratuitos de educação,
e assistência social por meio da promoção da infância, adolescência, juventude e adultos, atendendo às suas
carências emergenciais de recursos materiais e humanos, tendo como atividade preponderante, a Educação, tudo em
consonância com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), o Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA) e pela legislação aplicável.

A Entidade está localizada na Capital do Estado de São Paulo, onde funciona a Matriz e sete filiais – os núcleos sócio-
educativos, a saber:
Vila Morse – Obras Sociais Núcleo I
CCT – Paraisópolis – Obras Sociais Núcleo II
Monte Kemel – Obras Sociais Núcleo III
CEISER – Obras Sociais Núcleo IV
Casa Azul Panônia – Obras Sociais Núcleo V
Casa Azul Santo Américo – Obras Sociais Núcleo VI - Sede das Obras Sociais
Dona Diva – Obras Sociais Núcleo VII

O custeio destes núcleos de educação e assistência social é apurado levando-se em consideração, os gastos específicos
a eles atribuíveis e aqueles incorridos pelos núcleos de uma maneira geral e que são rateados.

a) Para a consecução de suas finalidades a Entidade obtém recursos financeiros por meio de mensalidades cobradas
pelo Colégio Santo Américo como sua principal fonte de renda; de convênios; de doações e de rendimentos prove-
nientes de suas aplicações financeiras, representadas por fundos de renda variável, CDBs e poupança, e se referem,
em grande parte, a provisões para cobertura de encargos trabalhistas, manutenção e ampliação de sua estrutura
física.

b) A Entidade, nos termos estabelecidos no artigo 150, inciso VI, alínea “C” da Constituição Federal de 1988 em
atendimento ao disposto nos artigos 9º e 14º do Código Tributário Nacional - Lei nº 5.172/66, é imune de tributação
sobre seu patrimônio, renda ou prestação de serviço. Tal imunidade encontra-se condicionada à observância dos
seguintes requisitos: não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título; aplicar
integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais e manter escrituração de suas
receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Ainda de acordo com a Constituição Federal de 1988, através do seu artigo 195, parágrafo 7º, a Entidade é imune de
contribuição para a seguridade social.

NOTA 02 – APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES
As demonstrações contábeis de 2016 foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e

atendendo às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, CFC n.º 1.376/2011, que altera a NBC TG 26 –
Apresentação das Demonstrações Contábeis, a CFC n.º 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 – Adoção Inicial da
Lei n.º 11.638/2007 e da Lei 11.941/2009 que alteraram artigos da Lei 6.404/76 e especialmente a Resolução n.º
CFC 1.409/2012, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transa-
ções e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem
divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucros. Além dos aspectos da Lei n.º 12.101/2009,
regulamentada pelo Decreto nº 8.242/2014 – Certificação das entidades beneficentes de assistência social, que
regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social, e alterada pela Lei nº 12.868 de 15/
10/2013, regulamentada pelo decreto nº 8.242 de 23/05/2014.

As demonstrações contábeis incorporam os Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
e as Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em vigor até a data de
conclusão da elaboração das demonstrações contábeis.

NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1. Regime: A prática contábil adotada é o regime da competência. A entidade reconhece as receitas e despesas

respeitando o Princípio da Competência, conforme ITG 2002 (R1), aprovada pela Resolução 1.409/12.
3.2. Ativos Circulante e Ativos Não-Circulante: Estão apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando

aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.
3.3. Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados nesse grupo, representam moeda em caixa e depósitos

à vista em conta bancária bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de
disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.4. Contas Poupança: Saldos das contas poupanças com restrições referem-se de valores para futuros gastos dos
convênios firmados junto à PMSP que na data base em 31/12/2016 são:
CONTAS VALORES EM (R$) DESCRIÇÃO
BANCO ITAÚ 67705-4 9.182,59 COM RESTRIÇÃO
BANCO ITAÚ 67713-8  21.656,77 COM RESTRIÇÃO
BANCO ITAÚ 47922-3  37.640,46 COM RESTRIÇÃO
BANCO ITAÚ 67707-0 121.486,10 COM RESTRIÇÃO
BANCO ITAÚ 31416-1 27.776,74 COM RESTRIÇÃO
BANCO ITAÚ 67711-2  29.403,86 COM RESTRIÇÃO
SALDO 247.146,52

3.5. Anuidades à Receber: Valores de mensalidades do Colégio Santo Américo que ficaram em aberto até a data de
fechamento do balanço em 31/12/2016.

3.6. Estimativa para Créditos de Liquidações Duvidosas: A Entidade mantém a Provisão para Créditos de Liquida-
ções Duvidosas para cobrir perdas estimadas em decorrência de suas finalidades estatutárias.

3.7. Adiantamentos Diversos: Adiantamentos efetuados à fornecedores.
3.8. Despesas Antecipadas: Compreende as despesas pagas antecipadamente que serão consideradas como custos

ou despesas no decorrer do exercício seguinte.
3.9. Investimentos: Os investimentos estão contabilizados pelos valores originais conhecidos, atualizados, quando

aplicável, até o encerramento do exercício.
3.10. Imobilizado e Intangível: Estão demonstrados ao custo de aquisição, ajustados por depreciações calculadas pelo

método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, por espécie de bem. Conforme levantamento
elaborado pela Administração as taxas de depreciação anteriormente utilizadas foram mantidas por terem sido con-
sideradas adequadas (Resolução CFC nº 1.177/09 – NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando
há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

3.11. Construções em Andamento: as construções em andamento são constituídas de custo do projeto, mão-de-obra
e aquisição de materiais. O saldo será revertido para a conta Imóveis, tão logo que receba alvará municipal ou habite-
se.

3.12. Redução ao Valor Recuperável de Ativos: Os valores do imobilizado são revistos anualmente para identificar
evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que
o valor contábil pode não ser recuperável.

3.13. Passivo Circulante: Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do Balanço Patrimonial.

3.14. Adiantamento de Clientes: Os saldos se referem a parte das parcelas de janeiro de 2017, confirmações de vagas

de alunos novos e antecipações de mensalidades de alunos já existentes, recebidas no segundo semestre de 2016.
3.15. Contas à Pagar: Referem-se a fornecedores e prestadores de serviços que serão pagos no curto prazo.
3.16. Provisões de Férias e Encargos: Foram calculados com base nos direitos adquiridos até a data do Balanço em

31/12/2016.
3.17. Apuração das Receitas e Despesas: As receitas e as despesas são reconhecidas, respeitando o Princípio da

Competência. As receitas e despesas também são reconhecidas, respeitando todos os princípios contábeis.
3.17.1. Doações e Contribuições: Eventualmente a Entidade recebe doações e/ou contribuições de pessoas físicas

e/ou pessoas jurídicas.
3.17.2. Convênios Municipais: A Entidade tem a receber, assim como aplicar, valores do Poder Público Municipal

conforme contratos firmados, e estão demonstrados conforme a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade
1.305/10 que aprova a NBC TG 07 - Subvenções e Assistências Governamentais.

NOTA 04 – DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
O Ativo Imobilizado da entidade foi avaliado a valor justo, cujo o processo foi concluído em 2015, assim, a Administração

da Entidade analisou os saldos dos seus Ativos e com base no pronunciamento técnico CPC 27, revisou o prazo de
vida útil de seus Ativos, mensurado pelo critério de custo atribuído (Deemed Cost), que corresponde ao levantamento
dos bens ou conjunto de bens de valores relevantes, que ainda estão em operação e que apresentam provável futura
geração de caixa e valor contábil inferior ao valor justo em seus saldos iniciais, com a finalidade de atender a Lei Nº
11.638/07, Deliberação CVM Nº 583/2009 e resolução do CFC Nº 1.177/2009.

Para tal análise, foi contratada a empresa AfixCode Patrimônio e Avaliações, localizada na Av. Santa Catarina, 2331 –
São Paulo/SP, com o objetivo de determinar o custo atribuído (Deemed Cost) dos Ativos Imobilizados e sua vida útil
econômica. Foi emitido o laudo LVU2404/16 em consonância às Normas e Práticas Contábeis Internacionais, IFRS
(International Financial Reporting Standards), para atendimento à Lei 11.638/07, Pronunciamentos Técnicos do
Comitê de Pronunciamentos Técnicos (CPC 27). A entidade adotou novos percentuais de depreciação dos bens
imobilizado, enquadrando se na legislação vigente. A metodologia aplicada utilizada seguiu os princípios aprovados
pela Deliberação CVM Nº 639/10, bem como, as Normas ABNT que tratam da avaliação de bens e determinação da
vida útil: ABNT Nº 14.653-1 Procedimentos Gerais; ABNT Nº 14.653-2 – Imóveis Urbanos; e ABNT Nº 14.653-5 Máquina,
Equipamentos e outros Bens. Tais ajustes do custo atribuído, foram lançados em uma conta do Grupo

Patrimônio Líquido - “Ajustes de Avaliação Patrimonial” contra as respectivas contas do Ativo Imobilizado. Em 2016 os
imóveis da Matriz e do Núcleo de Vila Morse, foram ajustados aos seus reais valores conforme laudo da Afix Code, que
foram apresentados em Abril de 2016, assim, ajustando os valores conforme quadro abaixo:

31/12/2016 31/12/2015
Deprec./Amort  

Valor Acumulada Líquido Líquido
Imóveis 75.213.066 28.648.666 46.564.400 23.409.891
Terrenos 183.710.428 - 183.710.428 183.710.428
Aparelhos de som e imagem 712.053 6.101 705.952 375.563
Equipamentos de informática/Intangível (softwares) 5.304.857 4.823.440 481.417 1.378.508
Veículos 1.431.629 1.198.190 233.439 533.835
Material didático e laborat. 649.064 581.383 67.681 116.217
Máquinas, equipamentos, móveis, utensílios e outros 9.385.766 4.398.018 4.987.748 5.848.971
Reformas de Imóveis - - - 367.323
Construções em andamento 3.279.914 - 3.279.914 4.649.112
TOTAL 279.686.777 39.655.797 240.030.980 220.389.848
Demonstrativo das variações ocorridas no imobilizado da entidade em 2016.
NOTA 05 – DAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)
As obrigações foram cumpridas nos prazos e as provisionadas estão representadas pelo seu valor nominal, original e

representa o saldo credor de obrigações fiscais, empregatícias, tributárias, fornecedores e outras obrigações bem
como a provisões sociais.

NOTA 06 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Superávit/Déficit do exercício, será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências Legais,

estatutárias e de acordo com a Resolução CFC Nº 1.409/2012, que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15 que
prescreve que o valor do superávit ou déficit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que
tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido.

Conforme o Estatuto Social, o patrimônio social, receitas, recursos e eventual superávit operacional serão aplicados
integralmente no país, na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais; sendo vedada qualquer forma
de distribuição de resultados, dividendos, beneficiações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob qualquer
forma ou pretexto.

NOTA 07 – RESULTADO DO EXERCÍCIO
O superávit/déficit do exercício de 2015 foi e o de 2016 será absorvido pela conta patrimônio social em conformidade

com as exigências legais, estatutárias e de acordo com a resolução 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 – Entidades
sem finalidade de lucros em seu item 15.

NOTA 08 – PROVISÕES PARA PERDAS
A entidade, para os anos de 2016 e 2015, efetuou a provisão para perdas de recebimento de crédito conforme preconiza

a Resolução CFC nº 1.409/2012, item 14. A Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa -  P.C.L.D, está baseada
na análise individual do saldo devedor de cada cliente, com o objetivo de exercer um julgamento dos saldos incobráveis
por parte dos gestores do Departamento de Cobrança.

NOTA 09 – COBERTURA DE SEGUROS
Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Instituição efetua contratação de seguros em valor

considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros.
Os seguros dos automóveis da frota da entidade são contratos pelo valor de 105% da Tabela FIPE. Também contrata

Seguro de Vida em Grupo a favor de seus colaboradores.
NOTA 10 – DOS RECURSOS
Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social,

e foram demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
NOTA 11 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
O Mosteiro São Geraldo de São Paulo é uma entidade que goza, nos termos dos artigos 150 e 195 da Constituição

Federal e dos artigos 12 e 15 da Lei n.º 9.532/97, de imunidade e isenção tributária, sendo reconhecida como de
utilidade pública no âmbito federal através do Decreto n.º 73.481 de 16 de janeiro de 1974, revogado pelo decreto
de 27 de maio de 1992; estadual conforme Lei nº 5.757 de 04 de julho de 1960 e no âmbito municipal conforme
Decreto nº 8.955 de 26 de agosto de 1970. Possui, ainda, os seguintes certificados emitidos por órgãos governamen-
tais: (a) Certificado de Credenciamento de Organização de Assistência Social da Secret. Mun.de Assistência e Desen-
volvimento Social sob nº 02490, válido até 30/06/2015, prorrogado para 30/06/2016 pela portaria SMADS nº 12 de
12/05/2015; (b) Certificado de Inscrição no Conselho Estadual de Assistência Social – CONSEAS-SP n.º 0063/SP/1999,
emitido em 2 de março de 2000, Certificado de Desenvolvimentos Social – Cadastro Pró Social nº 708/1952 (SEADS)
e (c) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS emitido pela Secretaria de Educação Básica
do Ministério da Educação para o período de 01/01/2010 a 31/12/2012, através da Portaria nº 114, de 08/07/2010
no D.O.U. nº 132, do dia 13/07/2010. O processo de renovação de nº 23000.010260/2012-31 foi encaminhado
dentro do prazo legal, e aguarda julgamento no Ministério da Educação.

NOTA 12 – CUSTO DA IMUNIDADE
Imunidade tributária / Isenções usufruídas
O Mosteiro São Geraldo de São Paulo é imune de Impostos e de Contribuições para a Seguridade Social por força do

artigo 150, inciso VI, alínea “c” e do § 7º do art. 195, da Constituição Federal, a título de demonstração, vem
evidenciando suas contribuições sociais usufruídas com base na Lei 8.212/91, em sua redação primitiva e Lei 12.101/

2009 Art. 29. Esses valores anuais equivalem à Isenção (Imunidade) usufruída – INSS/COFINS.
2016 2015

Total INSS Educacional 14.357.423,30 13.412.635,56
Total INSS Assistencial 922.527,75 573.636,00
Total Cofins 2.417.327,97 2.379.488,51
Total das Isenções 17.697.279,02 16.365.760,07

Os referidos valores não obtiveram desembolsos de caixa, tendo sido reconhecido, em 2016, como Despesa e Receita
Operacional na Demonstração de Resultado do Período, sem efeito no Déficit do período.

NOTA 13 – CONCESSÃO DE GRATUIDADES
 Para a concessão de gratuidades em 2016, a Instituição obedece ao Princípio da Universalidade do Atendimento de

acordo com o Artigo 2º da Lei 12.101/2009, regulamentada pelo Decreto 8.242/2014 que regulamenta a Lei 12.868/
2013 em observância aos dispositivos da legislação vigente e Resolução CFC 1.409/12. Atendeu o público alvo
carente e aquele em situação de vulnerabilidade sócio-econômica com gratuidades escolares, bem como manteve
projetos sociais de enfrentamento à pobreza por meio dos núcleos assistenciais, e estão reconhecidas na Contabili-
dade de forma segregada.

PROJETOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
13.1 - Bolsas de Estudos Integrais Educação Infantil de 0 a 5 anos.
O projeto Educação Infantil no Mosteiro São Geraldo, tem por finalidade promover a primeira etapa da educação básica,

objetivando o desenvolvimento integral da criança até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade, de acordo com o artigo 29 da LDB, dessa forma, o Mosteiro São
Geraldo aplicou recursos em gratuidade de 100% na educação básica conforme quadro á seguir:

DEMONSTRATIVO DO CUSTO DOS PROJETOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
    BOLSAS DE ESTUDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS

2016 2015
OBRAS SOCIAIS I CRECHE VILA MORSE 2.080.503,46 2.513.463,07
OBRAS SOCIAIS NÚCLEO II CRECHE PARAISÓPOLIS 2.643.787,42 3.404.768,76
CEI ISABEL RIBEIRO CRECHE MONTE KEMEL 1.063.370,66 1.121.070,60
OBRAS SOCIAIS NÚCLEO IV CRECHE CEISER 2.156.715,07 2.607.477,49
OBRAS SOCIAIS NÚCLEO VII CRECHE DONA DIVA 1.584.986,54 1.602.044,02
TOTAIS 9.529.363,15 11.248.823,94

Foram atendidas 913 crianças na educação infantil, oferecendo-se também refeições, uniformes escolares e material
pedagógico, de forma totalmente gratuita.

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
13.2 - Projeto de Núcleos Sócio - Educativos, inclusive com preparação para o mundo do trabalho:
Projeto Serviço de Convivência para Crianças e Adolescentes de 6 a 18 anos.
O Mosteiro São Geraldo atendeu crianças e adolescentes em 2016 entre 6 a 18 anos, e visou assegurar aos mesmos,

em situação de risco ou vulnerabilidade social, espaços de referência e de participação que garantam a ampliação do
universo de trocas culturais, acesso à tecnologia da informática e a experimentação da participação na vida pública,
funcionando no contra turno escolar, proporcionando lhes atividades esportivas, culturais e ocupacionais, alimentação,
orientação sobre saúde, higiene pessoal, sexualidade, oficinas de preparação para o mundo do trabalho de robótica,
informática, costura e artesanato.

 BOLSAS DE ESTUDOS SÓCIO-EDUCATIVAS 2016 2015
CONVIVÊNCIA II PARA CRIANÇAS ADOLESC.DE 6 A 14 ANOS 5.005.230 4.705.297,19
CONVIVÊNCIA III PARA JOVENS DE 15 A 18 ANOS 444.982 401.096,44
CENTRO DE INTEGRAÇÃO CEISER 997.783 885.570,38
CENTRO DE INTEGRAÇÃO CASA AZUL PANÔNIA 677.125 610.711
CENTRO DE INTEGRAÇÃO CASA AZUL SANTO AMÉRICO 1.253.597 705.335
TOTAIS 8.378.717 7.308.010

   13.3 “Ações de Proteção Social Básica às Famílias”
Os projetos que foram desenvolvidos tendo como base a Resolução 109 do CNAS de 11/11/2009, constitui se num dos

eixos principais do trabalho social com famílias residentes nas comunidades circunvizinhas à mantenedora.  O serviço
em questão teve caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias e de prevenir
situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários, voltados à população que vive em situação de vulnerabilidade social, decorrente de pobreza, privação
ou fragilização de vínculos afetivos com a família e a comunidade. Procurou-se suprir as necessidades básicas com
entrega de gêneros alimentícios, vale transporte, e consultório odontológico. Utiliza ações nas áreas culturais, edu-
cacionais e de saúde para o cumprimento destes objetivos, visando proporcionar novas vivencias e experiências de vida
aos usuários deste serviço.  Foram investidos em 2015 R$ 2.656.322,03 e em 2016 R$ 2.979.255,86 cujo custo de
realização se compõe da seguinte forma:
NÚCLEOS DE ATENDIMENTOS 2016 2015
Matriz R$   488.666,39 R$    432.127,36
Casa Azul Santo Américo R$ 1.280.692,02 R$ 1.057.154,49
Casa Azul Panônia R$   809.507,06 R$    727.110,95
Vila Morse R$     34.772,94 R$      40.259,57
Paraisópolis R$   270.862,39 R$    288.413,50
CEISER R$     71.695,58 R$       89.514,68
Dona Diva R$     23.059,48 R$      20.640,90

13.3.1 – MATRIZ
Por meio das Obras Sociais da Matriz vários outros serviços foram disponibilizados às diversas comunidades: atividades

voltadas ao lazer educativo, formação, cidadania, bem como auxílios financeiros emergenciais, abaixo seguem os
principais:

Música: o projeto denominado “Eszterháza” é desenvolvido pelas Obras Sociais - Matriz, e mantem uma orquestra com
crianças e adolescentes das comunidades de Paraisópolis, Jardim Colombo e de Vila Morse.

Formação Profissional: Buscando atualizar a sua mão-de-obra, bem como dar condições do aprimoramento profissi-
onal a pessoas que não poderiam custear este “investimento” só com seus recursos próprios, o Mosteiro São Geraldo
investiu na educação formal de colaboradores.

Inclusão Digital/Informática e Offkinema – Foram ministradas aulas de informática aos alunos de Vila Morse e de
Paraisópolis, com fornecimento gratuito de todo o material didático, equipamentos e instrutores do Colégio Santo
Américo.

Auxílios e Donativos – Foram oferecidos auxílios e donativos no atendimento às necessidades prementes como
transporte, aluguéis e outros.

13.3.2. CASA AZUL SANTO AMÉRICO
 A “Casa Azul”, atual sede das Obras Sociais, além de desempenhar seu papel de acolhimento aos voluntários e

parceiros, é um “espaço de cultura e lazer”. Tem disponibilizado à comunidade local, moradora do entorno, a inclusão
digital com acesso à Internet para pesquisas escolares e busca de emprego, elaboração de currículo e atividades
culturais, de forma gratuita. Proporcionou espaço de lazer, através de experiências lúdicas voltadas para o raciocínio
lógico, bem como disponibilizou o espaço de uma minibiblioteca com ambiente apropriado para leitura e empréstimo de
livros, jogos pedagógicos e DVD’s. Foram desenvolvidas ainda atividades artesanais por grupos de geração de renda,
voltados a adolescentes e senhoras da 3ª idade da comunidade vizinha.

13.3.3 – CASA AZUL PANÔNIA
Centro de Ações Formativas Casa Azul Panônia
Local amplo e com toda a infra-estrutura física, tecnológica e pedagógica, em que foram disponibilizados à comunidade

vários cursos: Informática, Empreendedorismo através de ferramentas de TI, Inglês, Espanhol, Música, Desenho, Ioga,
Formação para o Primeiro Emprego, Reforço Escolar e Curso de Teatro e Artes. Os beneficiados diretos foram crianças,
jovens e adultos das comunidades do entorno.

13.3.4. – PARAISÓPOLIS
O núcleo sócio-educativo em Paraisópolis está localizado na zona sudoeste de São Paulo, onde vivem famílias e

indivíduos em situações de vulnerabilidade e risco social e pessoal. Em 2016 foram desenvolvidos vários programas de
atendimento à comunidade entre os quais destacamos:

 Programas relacionados ao bem-estar físico e mental:
Nos programas de atendimento direto à comunidade, foram disponibilizados: tratamento odontológico, auxílios e donativos,

cestas básicas, atividades esportivas, reforço escolar, entre outros.
Programas relacionados à capacitação para o mercado e desenvolvimento profissional:

O núcleo de Paraisópolis ofereceu para alunos da comunidade; atendeu alunos no projeto de Inclusão Digital, que se
divide entre cursos de Web design, Robótica, sendo as aulas ministradas nos modernos laboratórios do Colégio Santo
Américo. Ofereceu ainda, reforço escolar de matemática e português.

Programas relacionados à promoção de esportes e cultura:
O Projeto “Esportes” ofereceu à comunidade jovem de Paraisópolis a possibilidade de frequentar aulas com supervisão

de profissionais e infra-estrutura do Colégio Santo Américo. Forneceu a alimentação nos dias de treinos e os jovens
puderam participar de torneios externos de Atletismo, Basquete e Handball.

13.3.5 - VILA MORSE, CEISER E DONA DIVA.
Serviços localizados na Zona Sul e Oeste de São Paulo, prestam atendimento à comunidade próxima disponibilizando:
- Núcleo CEISER: Atendimento à famílias por mês em situação de risco e vulnerabilidade social, com cestas básicas, por

meio de Assistente Social em plantão de ouvidoria e atendimento odontológico.
- Núcleo Vila Morse: Oferece reforço escolar a crianças e adolescentes, visando minimizar ou sanar as deficiências de

aprendizado, atendimento odontológico, fonoaudiólogo e iniciação esportiva.
- Núcleo Dona Diva: Atendimento odontológico e iniciação esportiva.

Demonstrativo do número de atendidos em 2016.
NÚCLEOS CRIANÇAS ATENDIDAS EDUCAÇÃO INFANTIL ASSISTÊNCIA SOCIAL
VILA MORSE 320 176 144
PARAISÓPOLIS 866 297 569
MONTE KEMEL 101 101 -
C.E.I.SER 332 192 140
Dona Diva 298 147 151
TOTAIS 1.917 913 1.004
NOTA 14 - DEMONSTRATIVO DA LEI Nº 12.101/2009 E 12.868/2013 – APLICAÇÃO
Para a concessão de gratuidades em 2016, a Entidade seguiu os critérios previstos na lei 12.101 de 27 de novembro

de 2009, Decreto 8.242/2014, com respaldo no artigo 16 da Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013.
Demonstrativo da Lei nº 12.868/2013 – Aplicação 1 x 5

QUANTIDADE DE BOLSAS A OFERECER Alunos 2016 Alunos 2015
(+) Total de Alunos Matriculados 2.554 2.678
(-) Alunos com bolsas 100% 826 963
(-) Outras Bolsas de 100% - Dissídio, Convenção, Etc. 42 44
(=) Alunos Pagantes 1.686 1.671
Proporção: 1 aluno para cada 5 alunos pagantes 337 334
Bolsas sociais Integrais (100%) 826 963

A Assistência Educacional própria, é feita por processo seletivo para alunos carentes, de acordo com programa de
Assistência Educacional do MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO, na (s) Escola (s) mantida (s), regulamentado
pelas normas expedidas pelo Conselho de Administração e encontra-se contabilizadas em conta própria – Gratuidades
Educacionais – e consta no relatório de atividades da entidade.

NOTA 15 - DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS E RECEITAS SEGREGADAS
Os valores e as aplicações em assistência social e educacional estão registrados por seu valor original e de acordo com

a sua competência
15.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS 2016 2015
Despesas de Atividades Educacionais - Matriz 79.756.449,79 71.715.875,00
Despesas de Atividades Assistenciais - Matriz 488.666,39 432.127,36
Total da Matriz 80.245.116,18 72.148.002,36
Despesas de Atividades Educacionais - Vila Morse 2.080.503,46 2.513.463,07
Despesas de Atividades Assistenciais - Vila Morse 910.822,25 989.997,37
Total de Vila Morse 2.991.325,71 3.503.460,44
Despesas de Atividades Educacionais - Paraisópolis 2.643.787,42 3.404.768,76
Despesas de Atividades Assistenciais - Paraisópolis 3.794.869,88 3.509.782,79
Total de Paraisópolis 6.438.657,30 6.914.551,55
Despesas de Atividades Educacionais - Monte Kemel 1.063.370,66 1.121.070,60
Despesas de Atividades Assistenciais – Monte Kemel  1.100,58
Total de Monte Kemel 1.063.370,66 1.122.171,18
Despesas de Atividades Educacionais - Ceiser 2.156.715,07 2.607.477,49
Despesas de Atividades Assistenciais - Ceiser 1.069.478,25 975.085,06
Total de Ceiser 3.226.193,32 3.582.562,55
Despesas de Atividades Assistenciais - Casa Azul Sto.Américo 1.280.692,02 1.057.154,49
Despesas de Atividades Assistenciais - Casa Azul Panônia 809.507,06 727.110,95
Despesas de Atividades Educacionais - D. Diva 1.584.986,54 1.602.044,02
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1ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0831474-
50.2005.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, Dr. RÉGIS RODRIGUES BONVICINO na forma 
da lei, etc. FAZ SABER a TOCCO PÉROLA COM. E LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 
LTDA, CNPJ. 05.907.453/0002-09, MARIO HIROSHE, CPF. 111.034.188-18 e ANTONIA YAMAOKA 
HIROSHI, CPF. 249.094.408-87 que, nos autos da ação de EXECUÇÃO proposta por CLINICOMP 
MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA, foi efetuada a penhora do seguinte bem: IMÓVEL: Terreno 
situado à Rua Quinze, constituído pelo lote nº 34 da quadra 24 da Cidade Ipava, 32º Subdistrito 
Capela do Socorro, com a área total de 860,00m², avaliado em R$ 150.000,00 (Dez/2016 fls. 556 dos 
autos), matriculado sob nº 237.144, Livro nº 2 - Registro Geral no 11º CRI da Capital, do qual foi 
nomeado depositário o executado Sr. Mario Hiroshe, CPF nº 111.034.188-15, não podendo abrir mão 
do bem, sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do descumprimento 
das obrigações inerentes. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO da 
penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 supra, ofereçam impugnação à penhora (artigo 
525 do NCPC). ADVERTÊNCIA: Ficam ainda INTIMADOS os executados que terão o prazo de 15 
dias, para oferecerem impugnação, independentemente de nova intimação, na ausência dos quais, 
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de abril de 2017. 

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: 14/06/2017  - 10:00h  -  2º LEILÃO: 28/06/2017  - 10:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 14/06/2017 às 10:00 horas e o 2º Leilão será realizado no 
dia 28/06/2017 às 10:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: 
FELIPE RUGGERI, RG nº ,  CREDOR FI-
DUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 407.085,56 (Quatrocentos e sete mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) 2º leilão: R$ 
262.657,54 (Duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE: 

OBSERVAÇÕES:

 

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Edital de Convocação  - Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 06/06/2017
Ficam convocados os acionistas do BANCO BMG S.A. para se reunirem em AGE, a ser realizada às 11 horas do dia 
06/06/2017, na sede social, localizada na Cidade de São Paulo/SP, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar-
-parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, para deliberarem a seguinte ordem do dia: exame e discussão a respeito da (i) alte-
ração do número de integrantes do Conselho de Administração da Companhia; (ii) alteração do número mínimo de 
integrantes da Diretoria; (iii) consequente alteração do dos Artigos 13 e 18, do Estatuto Social da Companhia; 
(iv) exclusão da possibilidade de voto por procuração nas reuniões do Conselho de Administração, com a consequente 
alteração do artigo 15, do Estatuto Social da Companhia; (v) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (vi) 
eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia. Os acionistas poderão participar 
da AGE, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. São 
Paulo, 24/05/2017. Bernard Camille Paul Mencier - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

1ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4000011-77.2013. 
8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Construtora Santos & 
Queiros Ltda, CNPJ 11.595.032/0001-01, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
J. U. Ungaro Agro Pastoril Ltda, CNPJ sob o n° 59.363.663/0001-13, objetivando o recebimento de 
R$ 5.743,55 (Dez/2013), referente ao cheque nº 000019, no valor de R$ 4.937,00, sacado contra o 
Banco Santander e devolvido por falta de fundos. Encontrando-se a ré 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 (quinze) dias, a fluir após os 20 (vinte) dias supra, pague o valor devidamente corrigido, e 
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta 
das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo 
advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do), presumindo-se 
verdadeiras as alegações formuladas pela autora. Será o presente edital, publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de maio de 2017. 

1ª RP - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0007844-75.2012.8.26.0100 (USU. 203). O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Antonio Marques, Dandolo 
Brunini, Antonio Mestieri Domingues, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Leonel Maria Castanheira 
e s/m Norbida da Assunção Gonçalves Castanheira, Francisco Antonio Castanheira e s/m Maria 
Teresa Pinto da Silva Castanheira ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 
sobre o imóvel localizado na Rua Sara de souza, nº 154, Vila Charlot, 14º Subdistrito - Lapa, São Paulo - 
SP, com área de 51,71 m², contribuinte nº 197.028.0032-2, transcrito sob o nº 4.583 no 10º CRI (maior 
área), alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
20 dias, contestem o feito. 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. 

2ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000415-
84.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Marina Balester Mello de Godoy, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
GVL DEMOLIDORA LTDA, CNPJ. 06.988.832/0001-44, na pessoa de seu(s) representante legal(is), 
que nos autos da ação de Procedimento Comum julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença requerida por SYLVIO FELICIANO ROCHA, foi deferida a sua intimação 
por edital, conforme decisão de fls. 84/85, qual seja: I - A executada GVL Demolidora foi citada por 
edital na fase de conhecimento e foi revel, razão pela qual a sua intimação deverá se dar, igualmente, 
por edital (art. 513, § 2º, IV do CPC). Providencie a serventia o cálculo da taxa para publicação do 
edital, que deverá conter o inteiro teor da presente decisão. Após, intime-se o exequente para o 
recolhimento. II - Cumprido o item I, considerando o trânsito em julgado da sentença, intime-se o 
devedor, por edital, para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do 
artigo 523 do CPC (R$ 35.099,69 em novembro de 2016). III - Caso o executado não efetue o 
pagamento do montante da condenação na forma do item anterior, apresente o exequente novo 
cálculo, com inclusão da multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 
10% (dez por cento), na forma do § 1º do artigo mencionado, requerendo o que de direito para fins de 
penhora. IV - Transcorrido o prazo do item II acima sem pagamento, inicia-se automaticamente o 
prazo de 15 dias do art. 525 do CPC para impugnação, independentemente de nova intimação ou de 
certificação nos autos. V - Esgotado o prazo do item IV, em nada sendo requerido pelo exequente em 
termos de penhora, no prazo de 15 dias, arquivem-se. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 23/05/2017. 

5ª VC – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1018331-67.2015.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - 
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcia Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FERNANDA LEAL SOARES, CPF 274.305.668-12, RG 15.619.069-2, que lhe foi proposta uma ação 
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Bello Lar Empreendimentos e Participações 
Ltda., objetivando o recebimento de R$ 51.287,61 (18/12/2015), oriundos do Contrato de Locação 
firmado entre as partes em 12/11/2012. Encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 03 dias, pague o 
débito atualizado, ou em 15 dias embargue ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, prazos estes que começarão a 
fluir após os 20 dias supra, ou ofereça bens (suficientes) à penhora, sob pena de se converter em 
penhora os arrestos efetuados sobre as quantias de R$ 95,62 e R$ 33,36; veículo FORD/ECOSPORT 
XLT 2.0 FLEX, placa EPZ-2015, renavam 002064888 e, do imóvel matriculado sob nº 32.403 do 
Registro de Imóveis de Caraguatatuba, de propriedade da executada, a qual resta nomeada como 
depositária. Convertidos, terá a executada 15 dias, independentemente de nova intimação, para 
oferecer embargos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de abril de 2017. 

RUTRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. torna público que
requereu na CETESB a Renovação da Licença de Operação para Fabricação de Tintas,
Vernizes, Esmaltes e Lacas, sito à Rua São Pedro do Turvo, nº 60. Cumbica. Cep:
07224-070. Guarulhos/SP.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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TERÇA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2017

OBRIGAÇÃO DE PAGAR O PRÓ-LABORE
Empresa é obrigada a realizar pagamentos de pró-labore aos 
sócios, qual a base legal? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHER O FGTS SOMENTE DE UM FUNCIONÁRIO
Empresa tem varias competências de FGTS em atraso, entretanto não 
possui condições de recolher o FGTS de todos, como proceder para 
recolher somente de um funcionário? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

JORNADA DE TRABALHO FLEXÍVEL
Em quais casos se aplica a jornada de trabalho flexível, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

REFLEXO DAS COMISSÕES NO DSR
Como calcular o DSR para funcionários que além do salário normal, 
tem comissão sobre vendas? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RATEIO DO VALOR DA PREVIDÊNCIA
Dentista autônomo, que presta serviços só p/ PF, é obrigado a recolher 
INSS a 20% sobre o total da sua receita. Pode direcionar parte dos 20% 
do INSS para previdência privada? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SERVIÇO REALIZADO DE FORMA EVENTUAL
Como contratar freelance para trabalhar em evento que dure de 3 a 4 
horas e também o dia todo, qual a base legal? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO PROPORCIONAL AO MÊS TRABALHADO
Qual é a forma correta de cálculo de salário para admitidos após o dia 
02, qual a base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Edital de Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 1004153-70.2016.8.26.0011. O Dr. Régis Rodrigues Bonvicino,
MM. Juiz de Direito da 1º VC do Foro Regional de Pinheiros- SP, Faz Saber a Vanessa Bortolo RG:
33.350.145-7, CPF/MF Nº 321.899.938-30, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença,
requerida por União Social Camiliana, foi deferida a sua intimação por edital para que efetue o pagamento
do valor de R$ 7.417,92, 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 e honorários 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 10 de Maio de 2017.                                                        (30 e 31)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1010561-71.2014.8.26. 0068 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Bruno Paes Straforini, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Paulo Scarpelli Rezende, RG Nº 10.884.646-5, CPF Nº 089.211. 638-24 que
União Social Camiliana, lhe ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando
receber a quantia de R$ 38.079,88 referente os Cheques devidamente vencidas e não pagas. Estando
o executado em local ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após
os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou em 15 dias, embarque ou reconheça o crédito do
exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação na forma da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 26 de maio de 2017.    (30 e 31)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1114735-35.2 014.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 8ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda
Negrão, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) GISLENE NEGRETE MONFORTE, CPF 148.091.608-07,
RG 2309160807, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional
Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: o autor ajuizou ação Monitória da quantia de
R$1.657,19, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não
foi cumprido. 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, pague o débito ou embargue a ação. 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 03 de maio de 2017.                                                                                               (30 e 31)

Peugeot Citroën Comercial Exportadora Ltda.
CNPJ/MF nº 07.789.394/0001-58 - NIRE 35.220.149.720

Instrumento Particular de Distrato e Liquidação da Sociedade Empresária Limitada
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo: (i) Peugeot
Citroën Automobiles, sociedade anônima francesa com sede na Route de Gisy 78140, Velizy
Villacoublay (Yvelines), França, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.719.669/0001-51, neste ato representa-
da por seu procurador, Sr. Fernando Büscher von Teschenhausen Eberlin, brasileiro, casado, advogado
inscrito na OAB/SP sob o nº 208.374 e inscrito no CPF/MF sob o nº 270.961.898-23, com endereço co-
mercial na Avenida Nações Unidas, 19.707, Edifício Nações Unidas Corporate, Vila Almeida, CEP.
04795-100, Cidade e Estado de São Paulo; (ii) Automobiles Peugeot, sociedade anônima francesa com
sede em 75, Avenue de la Grande Armée, Paris, França, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.719.972/0001-54,
neste ato representada por seu procurador, Sr. Fernando Büscher von Teschenhausen Eberlin, acima
qualificado; e (iii) Automobiles Citroën, sociedade anônima francesa com sede em Immeuble Colisée
III, 6 Rua Fructidor, Paris, França, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.720.585/0001-38, neste ato represen-
tada por seu procurador, Sr. Fernando Büscher von Teschenhausen Eberlin, acima qualificado, únicas
sócias da sociedade empresária limitada, Peugeot Citroën Comercial Exportadora Ltda., com sede
em Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas, nº 19.707, 3º andar, Vila Almeida, CEP
04795-100, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº
35.220.149.720, em sessão de 26 de setembro de 2005, e última alteração contratual arquivada perante a
mesma Repartição sob o nº 005.458/15-8, em sessão de 15 de janeiro de 2015, e inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 07.789.394/0001-58, têm entre si justo e contratado dissolver, liquidar e extinguir a referida
sociedade, mediante as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam, a saber:
I. Tendo em vista que não mais convém às sócias a continuação da sociedade, fica, neste ato, dissolvida
a Peugeot Citroën Comercial Exportadora Ltda., com base no Balanço Patrimonial levantado em 31
de janeiro de 2017, onde fica demonstrado que a sociedade não possui passivo a pagar e possui um ati-
vo disponível, no montante de R$ 3.900.025,35 (três milhões, novecentos mil, vinte e cinco reais e trinta
e cinco centavos), quantia essa que, após deduzidos os tributos e encargos bancários incidentes, será
integralmente distribuída às sócias, proporcionalmente à participação de cada uma delas no capital so-
cial. Cópia do referido balanço, devidamente assinado pela sociedade e pelo contador responsável, é
anexada ao presente, como Anexo 1, dele fazendo parte integrante para todos os fins de direito. II. Serão
cancelados os registros e inscrições da sociedade junto às repartições públicas competentes. Os livros
e demais documentos existentes da sociedade serão conservados, pelo prazo legal, na cidade de Porto
Real, Estado de São Paulo, na Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Renato Monteiro, 6.901 e 6.200
(parte), Polo Urbo Agro Industrial, sob a responsabilidade do Sr. Osvaldo Irineu Tibola, brasileiro, ca-
sado, contador, portador da cédula de identidade (CNH) nº 04129901350 CNH/DETRAN SP, e inscrito
no CPF/MF sob o nº 045.531 .928-61, com endereço comercial no endereço acima descrito. III. As
sócias obrigam-se a satisfazer integralmente todas as despesas e débitos que porventura vierem a ser
exigidos da sociedade que ora se dissolve e é liquidada. IV. As sócias, satisfeitas as condições acima
pactuadas, por si e por seus sucessores, dão-se, reciprocamente, plena, geral, ampla e irrevogável qui-
tação, para nada mais reclamar um do outro ou da sociedade, com fundamento no Contrato Social.
V. Fica formalmente extinta, nesta data, para todos os efeitos, a Peugeot Citroën Comercial Exporta-
dora Ltda. E, por ser a Expressão da Verdade, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas. São Paulo, 27 de fevereiro de 2017.
p.p. Peugeot Citroën Automobiles Fernando Büscher von Teschenhausen Eberlin, p.p. Automobiles
Peugeot Fernando Büscher von Teschenhausen Eberlin, p.p. Automobiles Citroën Fernando Büscher
von Teschenhausen Eberlin. De Acordo: Osvaldo Irineu Tibola.

Oficinalis Administração e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 09.556.974/0001-20 – NIRE nº 35.222.335.555

Ata da Reunião de Sócios Quotistas
Data, Hora e local: 02/05/2017, às 09h00, na sede social, na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5.200, 
Edifício Quebec, Bloco F, Loja 2, Jardim Morumbi, São Paulo/SP. Presença: Sócios quotistas representando a totalidade 
do capital social. Mesa: Edmundo Rossi Cuppoloni, Presidente; Paulo César Pedroso Rossi Cuppoloni, Secretário. Con-
vocação: Dispensada, à vista do exposto no § 2º do artigo 1072 da Lei nº 10.406/2002. Deliberações, aprovadas por 
unanimidade de votos: I) Aprovar por unanimidade de votos, a redução do capital social de R$ 198.574.408,00 para 
R$ 151.208.400,00, redução esta, portanto, do valor de R$ 47.366.008,00, uma vez que o capital social se mostrava 
excessivo ante as necessidades da empresa, com o consequente cancelamento de 23.683.004 quotas sociais, com 
restituição desse valor ao sócio Edmundo Rossi Cuppoloni, a ser pago com créditos, até o dia 08/05/2017. II) Aprovar a nova 
redação da Cláusula V – Do Capital social e das quotas: “Cláusula V – Do Capital Social e das Quotas: O capital social 
é de R$ 151.208.400,00, totalmente integralizado, dividido em 75.604.200 quotas sociais, no valor nominal de R$ 2,00 
cada quota, assim distribuídas entre os sócios: Edmundo Rossi Cuppoloni – 75.604.188 quotas – R$ 151.208.376,00; 
Paulo César Pedroso Rossi Cuppoloni – 01 quota – R$ 1,00; Sérgio Pedroso Rossi Cuppoloni – 1 quota – R$ 2,00; Silvia 
Maria Pedroso Rossi Cuppoloni – 10 quotas – R$ 20,00; Total: 75.604.200 quotas – R$ 151.208.400,00”. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo período de tempo necessário a lavratura desta ata e, reaberta 
a sessão, a ata foi lida, aprovada e vai assinada pela totalidade dos sócios quotistas. Assinaturas: Edmundo Rossi 
Cuppoloni – Presidente. Paulo César Pedroso Rossi Cuppoloni – Secretário. Sócios: Edmundo Rossi Cuppoloni; Sérgio 
Pedroso Rossi Cuppoloni; Paulo César Pedroso Rossi Cuppoloni; Silvia Maria Pedroso Rossi Cuppoloni.

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE
GASTROENTEROLOGIA E OUTRAS ESPECIALIDADES

CNPJ/MF Nº 61.442.117/0001-10
Retificação do Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária

No Edital publicado no Empresas e Negócios,  página 05, na edição do dia 24/05/2017,
onde se lê: 2) Exame, discussão e aprovação das Contas e Balanço 2015;
leia-se: 2) Exame, discussão e aprovação das Contas e Balanço 2016.

CONTINUAÇÃO — MOSTEIRO SÃO GERALDO
Despesas de Atividades Assistenciais - D. Diva 1.073.214,74 955.927,44
Total de Dona Diva 2.658.201,28 2.557.971,46
Renúncia Fiscal Educacional 14.357.423,30 13.412.635,56
Renúncia Fiscal Assistencial 922.527,75 573.636,00
TOTAL DAS DESPESAS - MATRIZ E FILIAIS 113.993.014,58 105.599.256,54
15.2 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS 2016 2015
Receitas de Atividades Educacionais - Matriz 80.577.598,87 75.549.878,92
Receitas de Atividades Educacionais - Vila Morse 
  Convênio com a Prefeitura do Mun.de S.Paulo 1.138.911,75 1.032.452,64
  Outras Receitas Operacionais 1.573,58 9.719,88
Receitas de Atividades Assistenciais - Vila Morse
  Convênio com a Prefeitura do Mun.de S.Paulo 434.120,64 393.450,87
  Outras receitas Operacionais 36.194,55 40.858,34
Total de Vila Morse 1.610.800,52 1.476.481,73
Receitas de Atividades Educacionais –Paraisópolis
   Outras Receitas Operacionais 10.484,16 24.778,03
Receitas de Atividades Assistenciais –Paraisópolis
  Convênio com a Prefeitura do Mun.de S.Paulo 1.689.312,46 1.413.174,45
  Outras Receitas Operacionais 244.702,14 224.663,44
Total de Paraisópolis 1.944.498,76 1.662.615,92
Receitas de Atividades Educacionais-Monte Kemel
   Convênio com a Prefeitura do Mun.de S.Paulo 660.212,50 601.467,25
   Outras Receitas Operacionais 8.394,48 2.322,82
Receitas de Atividades Assistenciais-Monte Kemel
   Receitas Gerais - 1.100,58
Total de Monte Kemel 668.606,98 604.890,65
Receitas de Atividades Educacionais-Ceiser
      Outras Receitas Operacionais 37.887,83 3.267,07
Receitas de Atividades Assistenciais-Ceiser
     Outras Receitas Operacionais 47.771,45 85.245,91
Total de Ceiser 85.659,28 88.512,98
Receitas de Atividades Educacionais-D. Diva
   Receitas Operacionais 1.128,63 1.776,25
Receitas de Atividades Assistenciais-D. Diva
  Convênio com a Prefeitura do Mun. de S Paulo 429.344,69 387.934,50
  Receitas Operacionais 26.598,28 21.848,87
Total - Dona Diva 457.071,60 411.559,62
Receitas de Atividades Assistenciais-Casa Azul Sto. Américo
  Receitas Operacionais 177.585,73 579.613,11
 Total - Casa Azul Santo Américo 177.585,73 579.613,11
Receitas de Atividades Assistenciais-Casa Azul Panônia
  Receitas Operacionais 97.988,55 74.624,38
Total - Casa Azul Panônia 97.988,55 74.624,38
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 85.619.810,29 80.448.177,31

Receitas Financeiras e Patrimoniais 4.256.045,17 4.354.910,46
Receitas Transitórias e Eventuais 21.967,22 17.446,33
Receitas Gerais 1.466.863,55 1.745.431,16
Renúncia Fiscal Educacional 14.357.423,30 13.412.635,56
Renúncia Fiscal Assistencial 922.527,75 573.636,00

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - MATRIZ 21.024.826,99 20.104.059,51
TOTAL DAS RECEITAS 106.644.637,28 100.552.236,82
NOTA 16 – TRABALHO VOLUNTÁRIO
Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades sem finalidade de

lucros, o Mosteiro São Geraldo identificou e mensurou os trabalhos voluntários recebidos em 2016. O valor do trabalho
voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspondentes a cada um dos serviços recebidos,
conforme abaixo:

2016
Trabalhos Voluntários Educacionais 658.146,60
Trabalhos Voluntários Assistenciais 288.539,55

Os referidos valores não obtiveram desembolsos de caixa, tendo sido reconhecido, em 2016, como Despesa e Receita
Operacional e aplicado em seus projetos específicos. Na Demonstração de Resultado do Período, sem efeito no
Resultado.

NOTA 17 – SUBVENÇÃO E CONVÊNIOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
O Mosteiro são Geraldo de São Paulo tem firmado junto à Prefeitura Municipal de São Paulo, convênios e subvenções

governamentais do poder público, que foram registrados de acordo com a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de
Lucros e NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, por intermédio das filiais:

OBRAS SOCIAIS NÚCLEO I – CNPJ 61.697.678/0002-40 (Vila Morse)
Descrição do convênio:
Prefeitura do Município de São Paulo – SME Secretaria Municipal de Educação
O convênio destina-se ao atendimento às crianças por meio do Centro de Educação Infantil Dom José Gaspar, segundo

as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria de
Educação do Butantã. O atendimento é integralmente gratuito para 158 crianças na faixa etária de 0 (zero) a 03 (três)
anos e 11 (onze) meses de idade.

Descrição do convênio:

Prefeitura do Município de São Paulo – SMADS Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
O convênio destina-se ao atendimento de 120 crianças e adolescentes por meio do Serviço de Convivência e Fortale-

cimento de Vínculos – Centro para Crianças e Adolescentes Vila Morse, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria
Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Supervisão de Assistência Social
de Butantã. O atendimento é parcial (8h diárias, divididas em dois turnos de 4h) e gratuito para crianças/adolescentes na
faixa etária de 6 a 14 anos e 11 meses (Centro para Crianças e Adolescentes - CCA).

CEI  ISABEL RIBEIRO – CNPJ  61.697.678/0004-02 (Monte Kemel) 
Descrição do convênio:
 Prefeitura do Município de São Paulo – SME Secretaria Municipal de Educação
 O convênio destina-se ao atendimento às crianças por meio do Centro de Educação Infantil Isabel Ribeiro, segundo as

diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria de
Educação do Butantã. O atendimento é integralmente gratuito para 85 crianças na faixa etária de 1 (hum) a 03 (três)
anos e 11 (onze) meses de idade.

OBRAS SOCIAIS NÚCLEO VII - CCA JD AMPLIAÇÃO – CNPJ 61.697.978/0008-36 (Dona Diva)
Descrição do convênio:
Prefeitura do Município de São Paulo – SMADS Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
 O convênio destina-se ao atendimento de 120 crianças e adolescentes por meio do Serviço de Convivência e Fortale-

cimento de Vínculos, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Assistência Social e de acordo com o
Plano de Trabalho aprovado pela Supervisão de Assistência Social de Campo Limpo. O atendimento é parcial (8h diárias,
divididas em dois turnos de 4h) e gratuito para crianças/adolescentes na faixa etária de 6 anos a 14 anos e 11 meses
(Centro para Crianças e Adolescentes - CCA).

OBRAS SOCIAIS NÚCLEO II
CCA PARAISÓPOLIS – CNPJ 61.697.978/0003-21 (Paraisópolis)
Descrição do convênio:
Prefeitura do Município de São Paulo – SMADS Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
O convênio destina-se ao atendimento de 420 crianças e adolescentes por meio do Serviço de Convivência e Fortale-

cimento de Vínculos, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Assistência Social e de acordo com o
Plano de Trabalho aprovado pela Supervisão de Assistência Social de Campo Limpo. 

O atendimento é parcial (8h diárias, divididas em dois turnos de 4h) e gratuito para crianças/adolescentes na faixa etária
de 6 anos a 14 anos e 11 meses (Centro para Crianças e Adolescentes - CCA).

CJ PARAISÓPOLIS – CNPJ 61.697.978/0003-21 (Paraisópolis)
Descrição do convênio:
Prefeitura do Município de São Paulo – SMADS Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
O convênio destina-se ao atendimento de 60 Jovens por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,

segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho
aprovado pela Supervisão de Assistência Social de Campo Limpo. 

O atendimento é parcial (8h diárias, divididas em dois turnos de 4h) e gratuito para jovens na faixa etária de 15 anos a
17 anos e 11 meses (Centro de Juventude - CJ).

Os Convênios Municipais recebidos foram aplicados aos fins destinados:
Recursos aplicados ref. Convênio c/a Prefeitura Mun.de SP 4.351.902,04
Educação 1.799.124,25
   Vila Morse 1.138.911,75
   M.Kemel 660.212,50
Assistência Social 2.552.777,79
   Vila Morse 434.120,64
   Paraisópolis CJ 360.308,95
   Paraisópolis CCA 1.329.003,51
  Dona Diva 429.344,69
Toda a parte que excede o valor disponibilizado pela PMSP em relação aos custos de manutenção das creches, é

totalmente custeado pela Entidade como valor de contrapartida, além disso, as entidades mantem em Conta Poupança
recursos recebidos no valor de R$ 247.146,52 na forma de “PROVISIONAMENTO” para pagamentos de eventuais
rescisões, férias e 13º salários e foram prestadas contas junto à Prefeitura Municipal de São Paulo.

NOTA 18 – DEPÓSITOS PARA RECURSOS
A Entidade efetuou depósitos no período para recorrer de uma decisão judicial definitiva dos respectivos órgãos jurisdicionais,

quando das reclamatórias trabalhistas, tais valores, serão baixados do Ativo, caso a Entidade venha perder os
processos de que se tratam os depósitos.

NOTA 19 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS E CÍVEIS
A Entidade está discutindo na justiça ações de natureza cíveis e trabalhistas que são decorrentes do curso normal das

operações. Com base na opinião dos assessores jurídicos, foram constituídas provisões para contingências, conside-
radas suficientes para cobrir eventuais perdas.

NOTA 20 – AJUSTE A VALOR PRESENTE
Em cumprimento a Resolução 1.151/09 e a Lei 11.638/07 a Entidade não efetuou o ajuste de valor presente das contas

de Ativos e Passivos Circulantes (saldos de curto prazo), pois a sua administração entendeu que tais fatos não
representam efeitos relevantes. Ainda, em atendimento a legislação supracitada, a Entidade deve efetuar o Ajuste a
Valor Presente (AVP) em todos os elementos integrantes do ativo e passivo quando decorrentes de operações de
longo prazo. O valor presente representa o valor de um direito ou obrigação e descontadas as taxas, possivelmente
de mercado, implícitas em seu valor original, buscando-se registrar essas taxas como despesas ou receitas financeiras.
Em análise efetuada nos saldos contábeis dos itens que estão compondo os ativos e passivos não circulantes da
Entidade, a administração entendeu não ser necessário efetuar o Ajuste a Valor Presente, pois estas rubricas não se
enquadram nos critérios de aplicação e mensuração da Resolução.

São Paulo, 31 de dezembro de 2016.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO que compreendem o ba-

lanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2016, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das
mutações do patrimônio líquido, do resultado abrangente e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Entidade, em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa 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 responsabili-

dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do au-
ditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, elaborada sob

a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentada como informação suplementar para fins de
IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações
contábeis da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com
as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acor-
do com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa
opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes,
segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações
contábeis tomadas em conjunto.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo

com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a En-
tidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam

livres de distorção relevante, independentemente se causada 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 au-
ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos jul-
gamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 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.

ditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Entidade.

divulgações feitas pela administração.

base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações fo-
rem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continui-
dade operacional.

se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significati-
vas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo - SP, 28 de abril de 2017
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS Alexandre Chiaratti do Nascimento
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Em 2009, o amigo, colega e irmão LUIZ FLÁVIO 

BORGES D’URSO, então presidente da OAB, seção de 

São Paulo, concorria à reeleição. A luta foi acirrada 

e, como soe acontecer em campanhas eleitorais, em 

alguns arraiais os ânimos se exaltaram. Menos no do 

D’Urso, que se manteve equilibrado e respeitador, com 

a serena convivção de que a boa administração que 

desenvolvera seria reconhecida pela classe. Membro do 

Conselho Estadual da Ordem, apoiando clara e fran-

camente o presidente D’Urso, eu observava a marcha 

dos acontecimentos e, ao fi nal, no dia da proclamação 

do resultado das urnas, escrevi a crônica abaixo, que 

agora trago a todos meus leitores.

ESSA ELEIÇÃO FOI PODA!
Os caipiras – como eu – estão habituados a esta realidade: 

em determinada época, é necessário aplicar a PODA às árvores 
frutíferas para que deem mais e melhores frutos. Podar é cortar 
galhos estéreis, ramos inúteis e partes improdutivas que apenas 
se nutrem da seiva da árvore e não lhe trazem nenhum benefício...

Por isso, essa eleição foi poda!
No nosso caso, temos que considerar que muitos bons cole-

gas – nem estéreis, nem inúteis, nem improdutivos –  se foram. 
Em política isso se chama DEFECÇÃO, fenômeno pelo qual, 
pela porta da frente, antigos correligionários se transferem 
para outro grupo . É um ato legítimo, livremente praticado no 
império da democracia. Companheiros saem com dignidade e 
ética, de forma tal que a amizade, o companheirismo e a con-
vivência sadia não sofrem abalo, pois a opção política – que é 
efêmera – não compromete o respeito mútuo – que é perene. 
Tornam-se adversários políticos, jamais inimigos pessoais. 
São como aquele operador do Direito com quem deparamos 
no exercício de nossa atividade jurídica: ex-adverso sim, mas 
colega, digno de respeito!

Como já dito, os que agem com essa transparência e lealdade, 
saem pela frente! 

O lamentável, porém, é que, nesta campanha, uns poucos 
colegas optaram, livremente, por queimar os valores maiores 
da honra e da amizade pessoais na fogueira sandia da calúnia e 
da maledicência. Não mostraram qualquer escrúpulo em lançar 
mão de mentiras e de fraudes, às vezes menos com  o objetivo 
de ganhar votos e mais com o de ofender, injuriar, enxovalhar, 
macular, ferir... 

Ao ouvir o D’Urso,  que não se valeu dessas vilezas em nenhum 
momento, contra quem quer que fosse, falar a respeito desses 
colegas – alguns até há pouco tempo dentro do nosso Conselho 
e do círculo de sadia amizade – lembrava-me desta triste expres-
são: “Ao ser ferida pelo machado, a árvore vê, com tristeza, que 
o cabo é de madeira!”, assim como do lamento do Apóstolo São 
João: “Saíram de nós, mas não eram de nós; porque se fossem 
de nós fi cariam conosco; mas isto é para que se manifestasse 
que não são todos de nós.” (I Carta, capítulo 2, versículo 19).

Trago à colação, também, as palavras do poema de Drumond: 
“E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a 
noite esfriou, e agora, José? E agora, você? ...” 

Em discurso após a proclamação dos resultados que o con-
sagraram vencedor do pleito com 7.209 votos sobre o segundo 
colocado; 34.520 sobre o terceiro e 42.240 sobre o quarto, Luiz 
Flávio Borges D’Urso disse, uma vez mais, que é presidente 
de todos os advogados do Estado de São Paulo e assim vai 
agir – como sempre o fez. Lá dentro, porém, vinha-me à mente 
uma outra expressão: “Podemos arrancar todos os pregos que 
foram cravados numa tábua, mas o furos fi cam.”! Não é o caso 
do D’Urso,sempre tolerante, mas não pude deixar de lembrar 
da frase de John Kennedy: “Perdoe seus inimigos. Mas anote 
seus nomes”! 

Volto a dizer que não é o caso de nosso Luiz Flávio, que pre-
side sem revanchismo, e tratará bem a todos: os que fi caram a 
seu lado e os que partiram para campos adversos. Sentir-se-ão 
à vontade para continuar mantendo os mesmos vínculos de 
amizade e camaradagem de sempre, os que,  por razões de 
foro íntimo, apoiaram outro candidato, – com ética e respeito. 
Praticaram a democrática DEFECÇÃO e saíram  pela frente!

Inevitável constrangimento sentirão aqueles que não souberam 
fazer a mais nobre das políticas – a de classe – com decência, paz, 
honestidade e respeito ao concorrente e à advocacia.  A maneira 
como saíram e agiram, não pode ser chamada DEFECÇÃO, mas 
DEFECAÇÃO. E, obviamente, 
não saíram pela frente!

Em 19.11.09.

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

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

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.
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DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Recordar
é viver...

O mês de maio mostrou re-
sultados desanimadores com 
relação ao mercado de crédito, 
a propensão a tomar novos 
empréstimos e a segurança do 
crédito. Segundo a Pesquisa 
de Risco e Intenção e Endivi-
damento, elaborada mensal-
mente pela FecomercioSP, em 
maio, o Índice de Intenção de 
Financiamento registrou 15,6 
pontos, queda de 16,4% em 
relação a abril, porém, ainda é 
8,5% superior ao registrado no 
mesmo mês de 2016, quando o 
indicador alcançou 14,4 pontos.

 O Índice de Segurança de 
Crédito também apresentou 
retração no mês, passando 
dos 82 pontos em abril para 
72,3 pontos em maio, recuo 
de 11,8%. Na comparação 
com o mesmo mês de 2016, 
houve queda de 9,7%, quando 
o indicador estava em 80,1 
pontos. A segurança de cré-

dito apresentou maior queda 
(19,7%) entre os consumido-
res endividados, passando dos 
64,9 pontos em abril para os 
atuais 52,2 pontos e retração 
de 17,3% na comparação com 
o mesmo mês de 2016, quando 
foram alcançados 63,1%. En-
tre os não endividados, houve 
queda de 9,4% na comparação 
mensal e retração de 5,1% no 
contraponto anual.

De acordo com a assessoria 
econômica da FecomercioSP, 
após alguns meses de retomada 
gradativa da intenção do consu-
midor em voltar ao mercado de 
crédito e fi nanciar parte de suas 
compras, maio veio interrom-
per esse comportamento. Resta 
saber se isso é apenas momen-
tâneo, um erro estatístico, ou de 
fato uma expressão do cansaço 
em esperar uma melhoria da 
economia mais proeminente e 
veloz (FecomercioSP).

De acordo com os dados, 
no período, 27% dos 
gastos foram destinados 

para alimentação e bebidas 
dentro do lar, higiene e limpeza 
caseira, 33% foram direciona-
dos para habitação, transporte 
e serviços públicos, enquanto 
40% para demais setores, como 
saúde, educação e lazer. As 
contas de serviços públicos, 
que se destacaram em 2015, 
não aumentaram em 2016. Em 
2006, comprometiam 10% do 
orçamento, dez anos depois 
recuaram para 7%. 

O item que mais contribuiu 
para o aumento dos gastos em 
2016 foi a alimentação dentro 
do lar, seguida por transporte, 
saúde, alimentos e bebidas 
fora de casa, higiene pessoal, 
bebidas dentro do lar, artigos 
de limpeza, educação, comu-
nicação e lazer. Nesse cenário, 
a classe DE surge como a que 
mais sofreu com as dívidas, uma 
vez que a renda média mensal 
de R$ 1.922 foi superada pelos 
gastos, na casa dos R$ 1.997. 

Gastando mais do que recebe, 
brasileiro volta a comer fora e 
não abre mão da conectividade

Mais da metade das famílias brasileiras (51%) gastou mais do que ganhou em 2016. Segundo o Holistic View, 
levantamento da Kantar Worldpanel que mapeia os últimos movimentos de consumo no país, enquanto a renda média 
mensal dos brasileiros foi de R$ 3.108, o valor médio empregado em despesas fi cou em R$ 3.159 no ano passado

gastos fora de casa com alimen-
tos e bebidas voltaram a subir. 
Entre os itens mais consumidos 
estão os sanduíches, lanches e 
salgados, fundamentais para 
a recuperação. O jantar apa-
rece como a refeição menos 
realizada fora dos domínios do 
domicílio. 

Outro destaque do período 
é que a comunicação ganhou 
ainda mais importância para 
os consumidores. No ano 
passado, cada lar, em média, 
empregou R$ 969 com conta/
crédito de celular ou aquisição 
de aparelho. Em 2013, o valor 
era de R$ 767. Mesmo entre 
os endividados, os gastoscom 
comunicação tiveram aumento 
de 23%. Muito além do uso para 
ligações telefônicas, o telefone 
celular é usado cada vez mais 
para acesso à informação, troca 
de mensagens, acesso às redes 
sociais e à internet para fazer 
pesquisa de preços e produtos.

Fonte e mais informações: 
(www.kantarwor ldpanel .
com/br). 

O Holistic View apontou 
ainda que quanto menor o 
poder aquisitivo, maior a 
importância dos produtos de 
grande consumo para os gas-
tos – alimentação e bebidas 
consumidas dentro do domi-
cílio, higiene e limpeza. Entre 
todas as classes, apenas a AB 
não tem como gasto primordial 
a alimentação dentro do lar – 
transporte aparece no topo 
com 16,5%, enquanto o item 
com 14,2%. Já na C e na DE, 

respectivamente, abocanha 
21,6% e 26,2% do gasto. 

A análise do ano passado re-
vela também que a maior renda 
se concentra no Centro Oeste, 
Grande São Paulo e Sul, com 
os maiores gastos aparecendo 
no Grande RJ e Leste e mais 
interior do Rio. Mesmo compro-
metendo mais do que ganham, 
os brasileiros retomaram uma 
prática que se enfraqueceu 
durante os períodos de maior 
instabilidade econômica: os 

Fones de ouvido aumentam 
riscos de assaltos e acidentes

para evitar que essas situações 
ocorram: 
 1. Fique atento: preste 

sempre atenção na rua, 
no ônibus, metrô ou em 
centros comerciais;

 2. Evite locais desertos: 
evite andar por locais 
desertos, com pouca 
iluminação. Não pegue 
atalhos em becos, ruas 
desconhecidas, constru-
ções e terrenos;

 3. Não deixe o celular à mos-

tra em ruas de grande 
movimento e transporte 
público. Procure levá-lo 
no bolso e deixe o modo 
vibrador acionado;

 4. Caminhe no centro 
da calçada e contra o 
sentido do trânsito; é 
mais fácil perceber a 
aproximação de alguém 
ou algum veículo.

Fonte e mais informações (http://
www.johnsoncontrols.com).

O uso de fones de ouvido se 
tornou um hábito para muitos 
pedestres, ciclistas e motoci-
clistas. O problema é que a 
falta de atenção aos barulhos 
feitos ao redor, como buzinas, 
vozes e outros avisos sonoros, 
traz riscos de assaltos e aci-
dentes ao usuário. Ao utilizar 
os fones, as pessoas atingem 
um outro estágio emocional, 
aumentando a distração e 
a incapacidade de perceber 
sons ao seu redor. 

Segundo especialistas, o risco 
de o usuário sofrer algum tipo 
de incidente é três vezes maior. 
Estudos demonstram que essa 
ação também reduz as fontes 
cerebrais que captam os estí-
mulos externos, diminuindo a 
atenção visual e fazendo com 
que as pessoas fi quem ‘cegas’ 
ao que se passa em sua volta. 

“Quando caminhamos na 
rua, por exemplo, é possível 
perceber se alguém está nos 
seguindo ou se algum veículo 
buzinou. Com o fone de ouvi-
do, a atenção fi ca concentrada 
na música e perdemos a capa-
cidade de ter uma resposta 
imediata a algum barulho sus-
peito em nossa volta”, explica 
Robert Wagner dos Santos, 
especialista em segurança 
da ADT, maior empresa de 
monitoramento de alarmes do 
Brasil. Confi ra algumas dicas 

COMUNICADO DE EXTRAVIO
Equant Brasil Ltda., com sede em São Paulo-SP, na Rua James Joule nº 65,
conjunto 32, 3º andar (Torre Sul), Cidade Monções, CEP 04576-080, inscrita no
CNPJ/MF nº 66.624.776/0001-90, comunica o extravio das 2 (duas) vias originais da
Alteração do Contrato Social da Sociedade, datada de 1 de novembro de 2002,
registrada perante a JUCESP sob o nº 265.452/02-8, em sessão 29/11/2002, que
estavam sob posse da Sociedade.

Incertezas políticas e 
reformas peocupam 

consumidores paulistanos

Começa no Chile a 
construção do maior 
telescópio do mundo

O European Extremely Large Te-
lescope (E-ELT), maior e mais so-
fi sticado telescópio já projetado na 
história da humanidade, começou 
a ser construído na última sexta-
-feira (26), sobre uma montanha 
no deseto do Atacama, no Chile. 
Assim que começar a funcionar, 
o ELT permitirá que astrônomos 
observem, com uma precisão ja-
mais alcançada por nenhum outro 
tipo de instrumento óptico, objetos 
distantes do Universo.

“O ELT produzirá descobertas 
que simplesmente nem podemos 
imaginar hoje, e certamente irá 
inspirar inúmeras pessoas em todo 
o mundo a pensar em ciência, em 
tecnologia e no nosso lugar no Uni-
verso. Isso trará grandes benefícios 
aos países membros do ESO, ao 
Chile e ao resto do mundo”, afi rmou 
Tim de Zeeuw, diretor geral do 
European Southern Observatory 
(ESO).

A montanha de três mil metros 
em que será construído o telescó-
pio, a Cerro Armazones, fi ca a cerca 
de 1.200 km de Santiago. A região é 
privilegiada para a astronomia, pois 
tem um céu noturno límpido, quase 
sempre livre de nuvens, graças à 
baixa umidade do ar.

Com a tecnologia avançada dos 
espelhos, o ELT poderá captar 13 
vezes mais luz que o Very Large 
Telescope (VLT), que atualmente 
é o maior do mundo. O projeto de 
construção ELT, que custará cerca 
de 1,2 bilhão de euros, original-
mente conta com a participação do 
Brasil. No entanto, para ser sócio 
do consórcio, o país precisaria ser 
membro efetivo do ESO, proces-
so que já se alonga há sete anos 
(ANSA/COM ANSA).

A Coldiretti, maior associação 
de apoio à agricultura italia-
na, informou que, a partir de 
agora, estabelecimentos que 
comercializam trufas e fungos 
frescos deverão informar por 
meio de cartazes ou etiquetas 
o local da colheita ou cultivação 
dos produtos. A medida foi uma 
decisão da Comissão Europeia 
para “desmascarar perigosas 
artimanhas no comércio de 
produtos ‘Made in Italy’” e evi-
tar que produtos estrangeiros 
sejam colocados à venda como 
se fossem italianos.

“A Comissão Europeia deixou 
claro que as indicações obriga-

tórias devem estar presentes 
nos documentos que acompa-
nham o produto em todas as 
fases da comercialização, e que 
a indicação do país de origem é 
obrigatória para todas as frutas 
e legumes frescos, mesmo que 
isentos da Norma de Comer-
cialização Geral, como trufas 
e fungos”, disse a Coldiretti. A 
norma é uma forma de dar mais 
segurança ao consumidor de 
produtos frescos. Só em 2016, 
mais de 7 mil toneladas de 
fungos e trufas frescas foram 
importados da Itália, informou 
a organização. (ANSA/COM 
ANSA).

Trufas e funghi italianos 
deverão ter selo de origem

Em evento de inauguração do 
escritório do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID) 
em São Paulo, ontem (29), o go-
vernador Geraldo Alckmin disse 
que seu partido está cauteloso 
com a crise política no país e 
evitou fazer comentários sobre a 
situação atual do governo federal 
e se o seu partido continuará 
apoiando o presidente Michel 
Temer.

“Não vamos fazer nenhuma 
análise neste momento. A 
decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral começa no dia 6 e não 
há razão para nenhuma espe-
culação neste momento”, disse 
Alckmin. “O PSDB tem tido 
atitude de cautela para ajudar 
o Brasil. Não podemos agravar 
uma situação que já é grave. Te-
mos que preservar a população, o 
emprego, a economia e agir com 
responsabilidade”, ressaltou. O 
governador também negou que 
tenha se reunido com o presi-
dente Michel Temer no fi nal de 
semana, em Brasília. “Não saí de 
São Paulo”, garantiu. 

O Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) inau-
gurou um escritório de repre-
sentação em São Paulo. O BID é 

Alckmin diz que
PSDB está cauteloso sobre 

crise política

um banco multilateral de desen-
volvimento e uma das principais 
fontes de fi nanciamento para a 
América Latina e o Caribe. Hoje, 
a Corporação Interamericana de 
Investimentos (CII), braço do 
grupo BID, administra cerca de 
US$ 3,1 bilhões no Brasil. O ob-
jetivo da CII é ampliar a presença 
nos países-membros mutuários 
da América Latina e Caribe.

“O BID já é grande parceiro 
no fi nanciamento de obras es-
tratégicas para São Paulo, como 
o Rodoanel, a Linha 5 do Metrô, 
o saneamento básico, os progra-
mas de sustentabilidade como 
a Serra do Mar e agora também 
com o fi nanciamento do setor 
privado”, disse Alckmin (ABr).

Governador Geraldo Alckmin.
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Os dados da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) revelam que cerca de 830 mulheres 
morrem de complicações com a gravidez ou 

relacionadas com o parto todos os dias. O vice-reitor 
da Unifesp e professor associado livre-docente do 
Departamento de Obstetrícia da EPM/Unifesp, Nel-
son Sass, disse que o Brasil fez muitos progressos 
nos último anos na redução da mortalidade materna, 
mas ainda está longe do ideal.

Segundo o Ministério da Saúde, a mortalidade 
materna no Brasil caiu 58% entre 1990 e 2015, de 
143 para 60 óbitos maternos por 100 mil nascidos 
vivos. Levando em consideração os dados de 2010 
e 2015, sendo o último ano ainda com dados pre-
liminares, a proporção da mortalidade materna 
diminuiu de 12%, saindo de 67,9 para 60 óbitos 
por 100 mil nascidos.

Sass explica, entretanto, que a proporção, no 
Japão, por exemplo, é de 6 óbitos de mulheres por 
100 mil nascidos vivos. 
No Brasil, segundo ele, 
os números são bastante 
heterogêneos e podem 
variar conforme a região 
do país, de 44 até 110 
óbitos por 100 mil nas-
cidos vivos.

“Ainda que tenhamos 
uma rede de atendi-
mento, não adianta só 
quantidade. A qualidade 
da assistência precisa 
ser revista. As mulheres 
parecem ter dificuldade 
no segmento de atendi-
mento, com consultas 
muito distantes ou não se adota prevenção”, disse 
o professor. 

“Quando você tem um alto número de mulheres 
que morrem de pré-eclâmpsia, por exemplo, o ges-
tor tem que entender o porquê, e qualificar essa 
assistência”, afirmou. “Maternidades sobrecarre-
gadas, com cuidado limitado, facilitam o risco de 
hemorragia, por exemplo, e, às vezes falta agilidade 
para a mulhere receber suprimentos de sangue”.

Segundo Sass, o setor de saúde registra hoje 
crises importantes em todos os locais por causa 
do subfinanciamento e uma rede não muito bem 
articulada. “Não existe uma política de saúde que se 
dê sequencia com a troca de gestores”, argumentou.

Por que as gestantes morrem?
A morte materna ocorre durante a gestação ou 42 

dias após o parto, quando as mulheres são acometi-
das por doenças obstétricas, em razão da gestação, 
ou por complicações de doenças pré-existentes. 

A mortalidade materna no Brasil caiu 58% entre 1990 e 2015, de 143 para 60 óbitos 
maternos por 100 mil nascidos vivos. 
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Todos os anos, quase 76 mil mães e 500 mil bebês no mundo morrem
por causa da pré-eclâmpsia.

Brasil reduz mortalidade materna, mas 
continua longe do ideal, diz especialista

Hipertensão e hemorragia estão entre as principais 
causas da mortalidade materna no Brasil e no mundo, 
e ocorrem principalmente pela má qualidade da 
assistência no pré-natal e no parto. No último domingo 
(28), foi comemorado o Dia Nacional de Redução da 
Mortalidade Materna. 

Entretanto, para o pro-
fessor da Unifesp, é 
muito difícil encontrar 
algo que contraindique 
a gravidez. O que acon-
tece, segundo ele, são 
condições de risco que 
merecem um pré-natal 
mais cuidadoso.

As principais causas 
de morte são pressão 
alta durante a gravidez, 
hemorragia após o parto, 
infecções e aborto. Sass 
explica que a morte materna se associa à qualidade 
de vida e de assistência, por isso os indicadores 
são piores em países em desenvolvimento e em 
locais com poucos recursos. Quanto mais precária 
a assistência, a hemorragia acaba sendo a primeira 
causa de morte materna. Já no grandes centros, 

a hipertensão acaba se 
destacando, por causa 
de uma qualidade de 
pré-natal não adequado.

A hipertensão é a ele-
vação da pressão arterial 
que leva a um compro-
metimento da saúde 
da mulher, e aí a pré-
-eclâmpsia é um fator 
fundamental, segundo 
Sass. No estado de São 
Paulo, é a causa mais 
comum para a morte ma-
terna. Já as hemorragias 
acontecem, principal-
mente, por partos mal 

acompanhados, por ruptura uterina e problemas 
com a placenta. O parto cesariano eleva o risco da 
placenta ficar aderida, por exemplo, e a mulher ter 
hemorragias.

“E por último, as infecções puerperais e as in-
fecção relacionadas ao aborto. Existem mulheres, 
que infelizmente morrem por causa disso, que 
foram buscar a interrupção da gravidez e morrem 
por infecção e hemorragias”, explicou Sass. “Isso 
é comum no mundo todo, as causas se repetem”.

As sequelas de problemas gestacionais também 
são um problema grave. Para cada morte materna, 
de oito a dez mulheres ficam com sequelas defini-
tivas, segundo Sass. No caso da pré-eclâmpsia, ela 
ainda gera a prematuridade do bebê. “Imagine uma 
família com a expectativa de ter o primeiro filho 
e de repente não tem mais a mãe e com um bebê 
que precisa de cuidados especiais. É uma tragédia 
familiar”, disse.

Pré-eclâmpsia
No último dia 22 de 

maio, algumas entidades 
internacionais promo-
veram o Dia Mundial da 
Pré-eclâmpsia, entre 
elas a Sociedade Inter-
nacional de Estudos 
sobre Hipertensão na 
Gravidez (ISSHP), da 
qual o professor Nelson 
Sass é membro. 

Todos os anos, quase 76 
mil mães e 500 mil bebês 
no mundo morrem por 
causa da pré-eclâmpsia. 
A doença afeta de 8% a 
10% das gestações no 
mundo e responde por 
20% de todas as hospita-
lizações para tratamento 
intensivo neonatal.

Segundo o professor, a pré-eclâmpsia é uma 
doença grave relacionada ao aumento da pressão 
arterial, mas é pouco entendida e com evolução 
rápida e imprevisível. Aparece depois das 20 sema-
nas de gestação com sintomas que se sobrepõem e 
que podem ser considerados normais na gestação, 

como inchaço, dor de cabeça, ganho excessivo de 
peso e dificuldade de respirar. 

“Sabemos o que precisa acontecer para se ter 
hemorragia, mas a maioria das mulheres nunca 
ouviram falar em pré-eclâmpsia. Por isso, essas 
entidades querem sensibilizar as mulheres a saber 
que a doenças existe”, disse Sass (ABr).
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O futuro dos
Data Centers

Experimente contar o 

número de vezes em 

que acessa informações 

e sistemas da sua 

empresa em um dia. 

Multiplique esse número 

pela quantidade de 

colaboradores que 

atuam com você

A conta crescerá em esca-
la exponencial se incluir 
as atividades realizadas 

em outros escritórios. O acesso 
rápido e seguro a esse volume 
gigantesco de dados e aplica-
ções só é possível para empre-
sas que utilizam Data Centers 
de fornecedores de excelência 
mundial. O armazenamento 
externo será a melhor opção 
para CIOs que buscam perfor-
mance, agilidade e segurança 
para seus dados e aplicações.

Um dos principais desafi os 
para os líderes de TI durante 
o processo de transformação 
digital é encontrar a melhor 
solução para armazenamento 
e gerenciamento de dados com 
segurança, custo planejado e 
agilidade. As organizações que 
melhor se adaptam ao novo 
modelo de negócios digitais 
são aquelas que migram para 
Data Centers externos. A es-
calabilidade da solução, com 
a expansão ou redução da 
estrutura de acordo com as 
operações e necessidades da 
empresa, é fundamental para 
a atuação no mercado cada 
vez mais competitivo de hoje. 

As organizações que se veem 
pressionadas a reduzir gastos, 
principalmente nos últimos 
dois anos, encontram na ter-
ceirização dos Data Centers 
a melhor solução. Custos com 
manutenção e atualização de 
equipamentos, equipe técnica 
especializada, energia e espaço 
físico passam para a responsa-
bilidade do fornecedor, que, 
por sua vez, oferecem moderna 
infraestrutura e expertise em 
tecnologia.  

A busca por Data Centers 
externos para armazenamento 
e backup tende a aumentar nos 
próximos três anos. O movi-
mento será impulsionado pela 
disseminação de tecnologias 
disruptivas como a Internet 
das Coisas e a Computação 
em Nuvem, e pelo volume 
gigantesco de dados gerados 
pelas organizações. De olho 
nesse mercado, fornecedores 
de ponta investem ainda mais 
na fl exibilidade, segurança e 
capacidade de integração dos 
Data Centers externos. Hoje, 
é fundamental implementar 
modelos com o self provisio-
ning, um sistema que garante 
ao usuário a possibilidade de 
inserir aplicações e serviços 
em Nuvem sem a necessidade 
de provedores de serviços, 
permitindo maior colaboração 
entre os envolvidos no mesmo 
projeto. 

Poder computacional, arma-
zenamento e backup de dados 

continuarão, por muitos anos, 
sendo a grande vitrine dos 
Data Centers, principalmente 
pela demanda das empresas 
por uma atuação em tempo 
real e a rápida recuperação de 
dados em caso de desastres ou 
ataques. Outras possibilidades, 
porém, já são apresentadas, 
como o provisionamento de 
serviços inteligentes. Nesse 
cenário, o Data Center externo 
sugere, ou até mesmo imple-
menta, de forma independen-
te, o melhor modelo de confi -
guração para a infraestrutura, 
a partir do comportamento 
das aplicações que hospeda 
e das relações destas com os 
componentes computacionais 
e de rede.

A automação de processos 
e o volume crescente de da-
dos gerados por dispositivos 
conectados, seja para uso 
pessoal, seja corporativo, de-
mandará o amadurecimento 
das soluções de segurança 
digital e a mitigação de ataques 
cibernéticos. Estimativas indi-
cam que, até 2020, o número de 
dispositivos conectados saltará 
de 8,4 bilhões para mais de 20 
bilhões. Há investimento em 
serviços preditivos, os quais 
protegem os elementos da 
infraestrutura das empresas 
antes mesmo da concretização 
de eventuais ameaças. Por 
outro lado, estudos apontam 
que o armazenamento de da-
dos em Data Centers locais se 
mostrou oneroso e até duas 
vezes menos seguro do que em 
ambientes externos. Ou seja, 
terceirizar o Data Center é o 
mais indicado para o mercado 
atual.

Pergunte aos CIOs de gran-
des empresas quais são os 
objetivos do setor de TI a serem 
alcançados até 2020. Cresci-
mento econômico, redução de 
custos e melhor infraestrutura 
certamente estarão no topo 
da lista. Tais metas, porém, 
só serão possíveis se baseadas 
em uma estrutura escalável, 
segura e fl exível como o Data 
Center externo. A busca pela 
inovação precisa estar pauta-
da na solução mais adequada 
a cada modelo de negócio. 
O futuro já está em curso e 
muitas organizações fi carão 
pelo caminho. Não existe 
receita pronta para que a sua 
grama seja mais verde do que 
a do vizinho. O sucesso será 
obtido por lideranças que se 
planejarem e estabelecerem 
contato com os melhores 
parceiros comerciais. Faça da 
tecnologia a sua grande aliada 
nos negócios!

A Embratel conquistou, 
em maio de 2017, o Frost & 
Sullivan 2017 Best Practices 
Awards para serviços de Data 
Center, na categoria Data 
Center Services Provided by 
Telecommunications Compa-
nies Market Leadership Award 
Brazil.

(*) É Diretor Executivo de Soluções 
Digitais da Embratel.

Mário Rachid (*)

TI
  

News@
Calendário da Segunda Etapa do Campeonato 
Brasileiro de League of Legends

@Após a Primeira Etapa do Campeonato Brasileiro de League of 
Legends 2017 (CBLoL) e um Mid-Season Invitational para guardar 

na memória, começa no dia 3 de junho, sábado, a tão esperada Se-
gunda Etapa do CBLoL, que dará ao time vencedor o título de melhor 
equipe brasileira do ano, prêmio de R$70.000 e a chance de disputar o 
Campeonato Mundial de League of Legends, na China. As oito equipes 
classifi cadas para a competição - paiN Gaming, CNB, INTZ, Keyd Stars, 
Red Canids e as estreantes ProGaming, Team One e T Show - já estão 
prontas para se enfrentarem (http://br.lolesports.com/ligas/cblol).

Polycom e Zoom anunciam parceria 

@A Polycom, Inc., e a Zoom Video Communications, líderes em vide-
oconferência de alta defi nição, anunciam hoje parceria global para 

oferecer a solução Zoom Connector for Polycom®, com a qual seus clientes 
passam a contar com opções mais colaborativas de trabalho, combinando 
os benefícios conhecidos de comunicações de vídeo baseadas na nuvem da 
Zoom com as experiências de vídeo colaboração da Polycom. Os clientes 
da Zoom e da Polycom podem agora desfrutar de reuniões de vídeo com 
a qualidade HD disponíveis em salas equipadas com as soluções de video-
conferência da Polycom, transformando qualquer espaço pequeno ou sala 
de conferências num ambiente de colaboração mais produtivo (zoom.us). 

Luiz Alexandre Castanha (*)

Por mais que pesquisas e especialistas tentem adivinhar, 
ainda não temos certeza do que está por vir. Por outro lado, 
a informação do mundo não para de duplicar em períodos 

cada vez mais curtos. O conhecimento que levávamos cem anos 
para desenvolver, hoje pode ser conseguido em poucos meses e, 
futuramente, em horas. Como ser um profi ssional atualizado e 
relevante diante de um cenário tão repleto de incertezas?

A primeira certeza é de que não adianta lutar contra o que 
está por vir. O conhecimento vai continuar se multiplicando 
cada vez mais rápido. Quem primeiro percebeu isso foi o visio-
nário, arquiteto e pensador Buckminster Fuller. Segundo Fuller, 
até 1900 o conhecimento produzido pela humanidade dobrava 
aproximadamente a cada 100 anos. No fi nal da Segunda Guerra 
Mundial, esse período já havia caído para 25 anos. Hoje, esse 
cálculo é um pouco mais complexo devido às diferentes formas 
de conhecimento, mas na média o conhecimento humano do-
bra a cada 13 meses. De acordo com cálculos da IBM, porém, a 
Internet das Coisas deve transformar esse período, em breve, 
para incríveis 12 horas!

A Revolução Digital causou inúmeras evoluções no nosso dia a 
dia, mas certamente quem mais evoluiu com tudo isso foi o pró-
prio ser humano. Não somos mais a Lucy, nossa primeira e mais 
conhecida ancestral. Aprendemos a trabalhar com ferramentas 
e a dominar o fogo. Pensando em tecnologia, já evoluímos muito, 
mas certamente estamos ainda nos estágios mais iniciais dessa 
trajetória. Apesar de todas as possibilidades que IoT, Big Data 
e Business Intelligence podem oferecer, ainda estamos em um 
mercado de trabalho moldado de acordo com os valores e rotinas 
das décadas de 80 e 90. Fomos ensinados a respeitar padrões e 
acordos que já não fazem tanto sentido, nos amarrando enquanto 
poderíamos estar criando e desenvolvendo.

Para sair desse ciclo e conseguir aproveitar todas as possibi-
lidades que a tecnologia traz para o mercado de trabalho atual, 
precisamos aprender a desaprender. Devemos entender o mundo 
a nossa volta e focar em como nós podemos aproveitá-lo. Precisa-
mos entender como o nosso cérebro aprende e criar um padrão 
de aprendizagem contínuo, sempre absorvendo novas tendências 
e aproveitando tudo aquilo que é positivo para nosso trabalho.

O que quer ser quando crescer? Mas 
a questão é: o que vai ter no futuro?
Estamos no meio de uma grande onda, prestes a estourar. De um lado, sabemos que boa parte das 
profi ssões que existirão no futuro ainda não é conhecida

Naturalmente, nosso cérebro tem um limite de quanta infor-
mação consegue guardar por vez. Por isso precisamos aprender 
a “desaprender” e a “reaprender”. Para acompanhar tantas mu-
danças, minha dica é começar desde já a exercitar seu cérebro 
para absorver informações novas em intervalos regulares. Treine 
para adquirir habilidades e conhecimentos de forma mais rápida 
e natural.

Seria ingênuo da nossa parte pensar em aprender cada uma 
dessas novas habilidades em treinamentos tradicionais, com 
datas e locais pré-determinados. As pessoas não têm mais tem-
po livre, muitas sequer têm uma rotina específi ca, por isso elas 
precisam aproveitar o pouco tempo que possuem, independente 
da hora. Para isso, cursos on-line são a melhor solução. Já temos 
excelentes universidades, como Harvard e Oxford, criando e 
investindo em plataformas MOOCs. Os cursos oferecidos vão 
desde as matérias regulares das universidades até à refl exões e 
conteúdos exclusivos para o ambiente digital.

Hoje encontramos também com muita facilidade diversas 
plataformas de aprendizagem em vídeo, ensinando temas como 
culinárias, fotografi a e até mesmo engenharia espacial. Em 
muitos casos o material é disponibilizado gratuitamente ou por 
um pequeno investimento. Não é preciso ter equipamentos es-
peciais e as aulas podem ser acompanhadas de qualquer lugar, 
a qualquer hora.  

Outra ótima opção é apostar na otimização do tempo. Ao in-
vés de passar semanas debruçado em livros, aulas e apostilas, 
que tal investir dias - ou até mesmo horas - em um treinamento 
de Realidade virtual? Nosso cérebro recebe e memoriza muito 
mais rapidamente aquilo que é vivenciado do que é apenas visto 
ou lido. A realidade virtual permite uma imersão completa nos 
assuntos abordados, construindo uma aprendizagem muito mais 
rápida e duradoura. Certamente, ela é a minha maior aposta para 
a principal técnica de educação no futuro, principalmente quando 
combinada com técnicas de gamifi cation. Estamos vivendo uma 
revolução tecnológica, então esse é o momento de nos prepa-
rarmos para aproveitá-la ao máximo.

(*) É administrador de Empresas com especialização em Gestão de 
Conhecimento e Storytelling aplicado à Educação, atua em

cargos executivos na área de Educação há mais de 10 anos.

Em um cenário cada vez 
mais competitivo, construir 
uma boa reputação é funda-
mental para que as empresas 
atraiam e retenham talentos. 
Nesse contexto, surgiu o 
conceito chamado “employer 
branding”, que pode ser 
defi nido como um conjunto 
de técnicas utilizadas pelas 
organizações para reforçar sua 
imagem como boas emprega-
doras e, assim, se tornar um 
lugar procurado e desejado 
pelos profi ssionais.

Em parceria com as áreas 
de marketing, comunicação 
e assuntos corporativos, o 
RH é o principal responsável por gerenciar a employer brand 
de uma companhia, com a importante missão de identifi car os 
pontos fortes para atrair os melhores talentos. De acordo com 
pesquisas recentes da rede social Linkedin, empresas com 
marcas empregadoras fortes têm uma taxa de rotatividade 28% 
menor do que aquelas com reputação fraca.

São vários os fatores que podem tornar uma organização 
atrativa: boa remuneração, oportunidade de aprendizado, 
plano de carreira, oferta de benefícios, ambiente de trabalho, 
fl exibilidade de horário ou, até mesmo, ações socialmente res-
ponsáveis. Para construir uma marca forte, porém, o primeiro 
passo a ser tomado por ela é defi nir qual é a sua proposta de 
valor - ou seja, o que de melhor tem a oferecer.

Um segundo passo é entender o seu público-alvo e ouvir o 
que ele tem a dizer. Quando as pessoas pensam na empresa, 
qual a primeira coisa que vem à mente? As pesquisas de opinião 
e avaliação são uma boa forma de começar a entender quais 
são os pontos positivos e negativos da companhia e no que é 
possível melhorar.

Valorizar a inclusão também é uma estratégia importante 
para construir uma boa reputação. Uma organização com maior 

presença de mulheres, negros 
e LGBTs não só fortalece a 
marca empregadora, mas 
também consegue aprimorar 
o atendimento aos clientes, 
garantir a satisfação dos 
funcionários e aperfeiçoar o 
processo de tomada de deci-
sões. Isso porque, quanto mais 
diferentes são os membros de 
uma equipe, mais complemen-
tares serão suas habilidades e 
maiores serão a criatividade e 
a facilidade na resolução de 
problemas.

Outro fator que merece ser 
destacado é o relacionamento 
com o público externo, essen-

cial para que as políticas se tornem visíveis e, assim, fortaleçam 
o engajamento com a marca. Investir em eventos, palestras e 
na comunicação pelas redes sociais contribui para aproximar 
os possíveis talentos dos valores da companhia, de modo que 
a torne ainda mais atrativa. Além disso, é fundamental que o 
próprio público interno (ou seja, os funcionários) se sinta aco-
lhido e mostre que gosta de trabalhar na empresa. Para isso, 
são necessárias políticas internas de recursos humanos, a fi m 
de incentivar e reconhecer o trabalho de cada um.

Por fi m, uma empresa forte assume responsabilidades, 
investe na transparência, deixa claro o que pode oferecer e, 
consequentemente, diminui a insatisfação dos colaboradores. 
Vale lembrar que essa construção não é algo conquistado da 
noite para o dia, mas fruto de um planejamento a longo prazo. 
O bom profi ssional de RH entende que ter funcionários compro-
metidos é fundamental para o sucesso dos negócios e, por isso, 
se preocupa em construir um ambiente de trabalho procurado 
pelos melhores profi ssionais.

(Fonte: Claudia Santos é especialista em gestão estratégica de pessoas, coach 
executiva e diretora da Emovere You - www.emovereyou.com.br).

RH, você sabe o que é employer branding?

Ferramenta on-line para 
empreendedorismo

A Secretaria Municipal de 
Trabalho e Empreendedorismo 
(SMTE), por meio da Agência 
São Paulo de Desenvolvimento 
(Adesampa), lança na hoje (30), 
plataforma digital inédita, com 
tecnologia britânica, para quem 
quer empreender. E mais, gra-
tuita. O evento de lançamento 
acontece na sede da Prefeitura 
de São Paulo, a partir das 9h30.

O “Criado em Sampa On-line” 
será uma ferramenta disponibili-
zada a todos que buscam suporte 
para empreender, principalmente 
no segmento da economia criativa. 
A iniciativa faz parte das ações 
do Programa Empreenda Fácil e 
também é um desdobramento dos 
cursos presenciais do Criado em 
Sampa, que já capacitaram mais de 
500 pessoas em diversas regiões 
da Cidade de São Paulo neste ano.

Desenvolvida em parceria com 
o Conselho Britânico do Brasil, 
que elaborou os materiais didáti-
cos dos cursos presenciais, a pla-
taforma é inédita no Brasil e conta 
com áreas exclusivas para os que 
já tiveram contato com a temática, 

mas também oferece conteúdo 
aberto para quem deseja dar os 
primeiros passos na atividade. 
Os empreendedores certifi cados 
terão acesso a mentoria, capacita-
ção profi ssional, parcerias, acesso 
a fi nanciamentos e investidores 
anjos, laboratórios e incubação de 
empresas, que possibilitem criar 
sua empresa.

O secretário municipal de 
Trabalho e Empreendedorismo, 
Eliseu Gabriel, explica que a 
iniciativa vem ao encontro dessa 
gestão, que é a de fomentar o 
empreendedorismo, principal-
mente o desenvolvimento local, 
gerando emprego e renda de 
forma descentralizada. “Estamos 
dando mais um passo para tornar 
São Paulo a cidade amiga do em-
preendedor”, justifi ca. Ele ainda 
explica que em cada prefeitura 
regional os agentes de desen-
volvimento local da Adesampa 
também estão treinados para dar 
todo o suporte para o atendimen-
to a esses futuros empreendedo-
res, inclusive para orientá-los na 
abertura do negócio.
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Esta terça é o sexto dia da lunação. Lua plena em Leão forma aspecto positivo com Júpiter que aumenta o nosso poder de 

confi ança, mas não adianta prometer mais do que podemos cumprir. Marte em tensão com Saturno deixa o astral pesado e 

negativo. Focar nos problemas e difi culdades só piora e não nos faz avançar. De tarde a Lua forma um aspecto negativo com 

Mercúrio que pode trazer difi culdades na comunicação e provocar atrasos. Muito movimento e iniciativa no fi nal do dia quando 

Marte em harmonia com Urano nos dá coragem para avançar e cortar o que não serve, mas o sono pode fi car muito agitado.
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A Lua está plena em Leão dando 
brilho e facilidade para se sobressair 
nas situações rotineiras. Sair do 
ambiente em que vive e entender o 
próximo o torna melhor, uma pessoa 
mais sensível e que sabe partilhar 
com seu próximo. Um dia em que 
terá mais força e motivação. 67/867 
– Amarelo.

Marte em tensão com Saturno deixa 
o astral pesado e negativo. Focar nos 
problemas e difi culdades só piora e 
não nos faz avançar. Será mais fácil 
tomar a iniciativa para buscar as in-
formações necessárias. Faça viagens 
e passeios de última hora que serão 
felizes. 27/327 – Azul.

Lua forma um aspecto negativo com 
Mercúrio que pode trazer difi culda-
des na comunicação e provocar atra-
sos. Busca daquilo que é confi ável 
e tradicional com maior vitalidade 
e otimismo. Evite desistir de um 
projeto, pois agora pode acertar 
se persistir mais. 56/756 – Branco.

Muito movimento e iniciativa no fi nal 
do dia quando Marte em harmonia 
com Urano nos dá coragem para 
avançar e cortar o que não serve, mas 
o sono pode fi car muito agitado. Evite 
fugir dos seus problemas, encaro-os 
de frente, pois a solução chegará 
após o aniversário. 45/445 – Verde.

Vai começar a fase mais delicada do 
ano este mês, até que o Sol esteja 
em seu signo deve ser levado com 
harmonia e equilíbrio. Mantenha a 
rotina de manhã e à tarde planeje 
tudo o que irá fazer em breve.  Re-
solva aquilo que esteja pendente 
nesta quarta com o Sol em Gêmeos. 
16/716 – Amarelo.

Aproveite para sair da rotina e viver 
sua vida intensamente conhecendo 
pessoas, fazendo amigos. A Lua em 
Leão muita disposição e chance de 
se sobressair nas situações rotinei-
ras. O dia não é bom para tratar de 
assunto de dinheiro, adie se possível. 
84/584 – Verde. 

A Lua está plena em Leão dando 
brilho e facilidade para se sobres-
sair nas situações rotineiras. Esta 
quarta promete ser um dia positivo, 
mas a comunicação precisa de mais 
atenção. Procure harmonizar a vida 
sentimental e afetiva para encontrar 
o entendimento junto de quem ama. 
25/425 – Cinza.

Lua plena em Leão forma aspecto 
positivo com Júpiter que aumenta 
o nosso poder de confi ança, mas 
não adianta prometer mais do que 
podemos cumprir. Será mais fácil 
tomar a iniciativa para buscar as 
informações que precisamos e falar 
aquilo que pensamos, mas é preciso 
manter a sutileza. 76/576 – Azul.

Estes serão dias de busca pela se-
gurança emocional e de respostas 
intensas a infl uência do meio. Evite 
prometer mais do que possa cumprir. 
De tarde a Lua forma um aspecto 
negativo com Mercúrio que pode 
trazer difi culdades na comunicação 
e provocar atrasos. 56/756 – Branco.

Marte em tensão com Saturno deixa 
o astral pesado e negativo. Focar nos 
problemas e difi culdades só piora e 
não nos faz avançar. Precisa tomar 
algumas decisões da forma mais 
prática possível abrindo mão de 
algo para poder ganhar o que deseja. 
23/423 – Azul.

Muito movimento e iniciativa no fi nal 
do dia quando Marte em harmonia 
com Urano lhe dá coragem para 
avançar e cortar o que não serve 
mais. Quanto a dinheiro é melhor 
estar atento com os gastos, pois 
pode haver despesas inesperadas. 
76/576 – Cores claras.

Lua em Leão pode levar a gastos 
exagerados e perigo de prejuízos 
fi nanceiros. Evite que suas ambi-
ções acabem criando ilusões que o 
levarão a sofrer depois. Veja a vida 
de forma positiva, mas sem exageros, 
mantendo certa rotina nas ações 
para que não venha a sofrer perdas. 
85/385 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 30 de Maio de 2017. Dia de Santa Joana D’Arc, Santa Amélia, 
São Fernando III, São Batista Verani e Dia do Anjo Mumiah, cuja virtude 
é a espiritualidade. Dia do Geólogo, Dia do Decorador e Dia dos 

Bandeirantes. Hoje aniversaria o guitarista Tom Morello que completa 
53 anos, o jogador de futebol Steven Gerrard que chega aos 37 anos e 
a modelo e atriz Yoona que nasceu em 1990.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau é uma pessoa versátil falante 
e sociável.  Em geral não faz restrições a ciência de seu tempo, mas 
segue as tradições espirituais de todas as épocas. Costuma ser bastante 
hábil em ver além das aparências e gosta de partilhar o que percebe, 
principalmente se isto ajudar as pessoas. Aprecia o conhecimento das 
leis, sejam elas científi cas humanas ou divinas, e geralmente têm vida 
longa. Tem um senso de humor natural. No lado negativo se sentir 
hostilidade tende a fi car mal humorado e irritado.

Dicionário dos sonhos
LARANJAS- Colhe-las, felicidade no jogo durante a fase 
da Lua em que sonhou. Compra-las, decepção amorosa. 
Chupa-las, novos amores. Podres ou bichadas, doença. 
Roupas ou objetos cor de laranja, bons tempos para 
ganhos fi nanceiros. Números da sorte: 18, 22, 24, 46 e 65.

Simpatias que funcionam
Para afastar inimigos e situações difíceis: Pegue 1 
barbante e dê 4 nós. Enquanto faz isso, mentalize você 
amarrando todos os que não lhe querem bem. Em seguida, 
ajoelhe-se com o barbante na mão e reze 1 Pai-Nosso e 1 
Credo com bastante fé. Ofereça as orações aos arcanjos 
Miguel, Gabriel e Rafael, pedindo proteção e luz para bril-
har no meio de tanta disputa. Guarde o barbante dentro 
de 1 caixinha com um pouco de sal grosso por cima por 
7 dias. No oitavo, pegue o barbante e a caixinha e jogue 
no lixo. O sal grosso deve ser jogado em água corrente.
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Cena da peça 

“DaTchau, 

Rumo à Estação 

GrandeAvenida”.

A partir do próximo  dia 3 
estreia o espetáculo, “DaTchau, 
Rumo à Estação GrandeAvenida”

A peça conta a estória de uma pessoa 
que tenta escrever uma narrativa 
que dê conta dos tempos sombrios 

que está vivendo. Nesta tentativa, ela sonha 
que um dia acorda indignada com o estado 
das coisas. E, no sonho, esta indignação a 
leva para a rua, para protestar. No início 
sozinha, depois coletivamente, em harmo-
nia com outros indignados, toma um trem 
de metrô cujo destino é a estação Gran-
deAvenida, para onde está marcada uma 
grande manifestação. Durante a viagem as 
diferenças do coletivo indignado assumem 
o protagonismo, atiçam raivas e ódios e se 
transformam em confl itos oníricos e o sonho 
se transforma em pesadelo. E o destino fi nal 
desta viagem será o do encarceramento 
deste coletivo num campo de trabalhos 
forçados. Com Fernanda Haucke, Fernanda 
Rapisarda, Guto Togniazzolo, Vera Lamy e 
Zernesto Pessoa,  

Serviço: Companhia do Feijão, R. Dr. Teodoro Baima 
68, República. Sábados e segundas às 20h. Ingressos: R$ 
30 e R$ 15 (meia). Até 12/07.
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Congadas
A mostra 1888 consiste em 

uma composição que reúne 1200 
fotografi as que apresentam re-
tratos colhidos nas congadas que 
se apresentam em manifestações 
religiosas do sul de Minas Gerais.

Serviço: Museu Afro Brasil, Av. Pedro 
Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera, tel. 5579-
0593. De terça a domingo das 10h às 17h. 
Ingresso: R$ 6. Até 09/07.

Circo
O Espetáculo de “Empreender”, 

através de uma apresentação 
circense, traz os desafi os que 
os donos de pequenos e médios 
negócios enfrentam diariamente 
e ideias de como resolvê-los. Este 
treinamento vem fazendo sucesso 
nas grandes empresas e agora está 
disponível para você. Participação 
especial de Analice Nicolau, apre-
sentadora do SBT Notícias.

Serviço: Circo Spacial, Av. Atlântica, 
2.800, Interlagos, tel.  98234-3381. Quinta 
(1) às 20h. Ingresso: R$ 40.

Cena do musical “Forever Young”.

Quase centenários, pas-
sam seus dias, de forma 
bem humorada, em um tea-
tro transformado em retiro 
para artistas, sempre sob a 
supervisão de uma enfer-
meira no musical Forever 
Young. Na ausência dela, 
estes simpáticos senhores se 
transformam, revelando suas 
verdadeiras personalidades e 
mostrando, através do bom e 
velho rock’n’roll, que o sonho 
ainda não acabou e que eles 
são eternamente jovens. Com 
hits de sucesso do rock/pop 
mundial, como “I Love Rock 
and Roll”, “Smells Like a Teen 
Spirit”, “I Got You Babe” e, é 
claro, a emblemática “Fore-
ver Young”.

Serviço: Teatro Raul Cortez, R. Doutor 
Plínio Barreto, 285, Bela Vista, tel. 3254-
1700. Sexta às 21h30, sábado às 21h e 
aos domingo às 18h. Ingressos: R$ 80 e 
R$ 90. Até 02/07.

Protesto
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O CONSOLADOR: [...] A mediunidade é bênção de Deus, quando 
colocada a serviço da caridade. Por ela veiculam as forças do amor e o 
beneplácito dos Céus, diminuindo as acres provanças e as pungentes 
expiações a que se relegam milhões e milhões de seres desassisados, 
dominados ainda pela miserabilidade de que se encontram possuídos 
multimilenarmente, sem forças de destruírem as algemas escravizantes. 
Porta de acesso à paz é via redentora. Estágio que faculta a ascensão, 
quando entorpecida pelas negaças e venenos do egoísmo ou da insen-
satez, transforma-se em resvaladouro para a rampa da alucinação de 
longo curso. Iluminada pelas estrelas do amor e da caridade, sublimada 
pela renúncia e pela abnegação, torna-se ponte magnifi cente por onde 
transitam as esperanças da Verdade para as consolações na Terra e pelas 
quais se elevam os anseios da fl agelação em busca de lenitivo... O médium 
a serviço da vida transforma-se em mensageiro encarnado das messes e 
benesses do Cristo Jesus e do Amantíssimo Pai, integrando-se cada vez 
mais nos objetivos a que se aplica, graças à reencarnação. Através dele 
abundam palavras e roteiros efi cientes, capazes de levantarem o ânimo 
alquebrado e revigorarem as forças combalidas; revivem as expressões 
de amor dos que atravessaram o umbral de cinza do túmulo; ouvem-se 
as músicas da alegria plena; vêem-se as luzes, os seres triunfantes da 
Imortalidade que retornam distendendo mão caridosa e segurança inaba-
lável para segurar os que estão à mercê da própria desídia ou tombados 
no caos da desesperança... Bem-aventurados são todos eles, os que se 
dão ao ministério sublime da fraternidade misericordiosa, abrindo os 
braços aos padecentes de todos os rumos, na Terra ou no Espaço, em 
nome de Jesus, que a todos nos serve de Modelo Incomparável e Guia 
Soberano! [...] (Extraído do capítulo em epígrafe do livro “Párias em 
redenção”, de Divaldo P. Franco, pelo Espírito Victor Hugo) 

Misturando o peso das guitarras, teclados, baixo e bateria com o som 
clássico da fl auta, “Nossas Histórias” é um show em que Oswaldo Monte-
negro toca suas músicas mais conhecidas, comemorando quarenta anos 
de parceria com a fl autista Madalena Salles. “Bandolins”, “Lua e fl or”, 
“Metade”, “Estrada nova”, “A lista”, “Intuição”, “Léo e Bia”, “Estrelas”, 
“Sem mandamentos”, “Travessuras” e tantas outras se incorporaram 
ao inconsciente coletivo do público brasileiro de forma defi nitiva e, na 
maioria delas, o solo da fl auta foi composto simultaneamente com a 
melodia e a letra, sendo impossível pensar nessas canções sem lembrar 
as introduções e os solos. Se revezando entre teclados, violões e sopro, 
com o apoio de uma super banda, eles passeiam por essas pérolas e, 
mantendo a tradição dos seresteiros, atendem aos pedidos do público 
e conversam com a plateia, transformando “Nossas Histórias” num 
encontro afetivo e musical.

Serviço: Teatro Paulo Machado de Carvalho, Al. Conde de Porto Alegre, 840, Santa Maria, 
São Caetano do Sul, tel. 4226-2570. Sábado (10/06) às 20h. Ingresso: R$ 150.

Oswaldo Montenegro em Nossas Histórias.
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“Forever Young”
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O Brasil é destaque 

mundial quando o 

assunto é o mercado de 

fl orestas plantadas, com 

uma área total de 7,8 

milhões de hectares

Hoje, graças a um sistema 
de produção susten-
tável e ao auxílio de 

tecnologias de alta efi ciência, 
a atividade garante ao país uma 
receita bruta de R$ 69 bilhões 
- número que corresponde a 
6% do PIB Industrial e ocupa 
o quarto lugar nas exportações 
brasileiras. Mesmo diante de 
tanta grandiosidade, a tendên-
cia é que o país cresça ainda 
mais nesse segmento. 

Isso porque, após assinar a 
ratifi cação do Acordo do Clima, 
que sela o compromisso com a 
baixa emissão de carbonos, o 
Brasil tem como meta restau-
rar e refl orestar 12 milhões de 
hectares até 2030. O objetivo 
é incentivar a integração entre 
culturas, fl orestas e pecuária 
em 5 milhões de hectares e 
cumprir o Código Florestal, 
garantindo, assim, o desma-
tamento ilegal zero.

Atualmente, as fl orestas plan-
tadas são responsáveis por 
abastecer importantes cadeias 
produtivas da economia, como 
construção civil, geração de 
energia, produção de carvão, 
papel e celulose e movelaria. 
Entre eles, o mais estruturado 
é o setor de papel e celulose, 
composto por grandes empre-
sas que, na maioria dos casos, 
possuem condições de fazer a 
chamada colheita mecanizada, 
com a utilização de sofi sticadas 
máquinas. 

No entanto, mesmo com 
toda a tecnologia disponível, as 
motosserras sempre terão um 
destaque na colheita, especial-
mente em áreas montanhosas, 
em propriedades pequenas 
e em terrenos acidentados, 

onde as grandes máquinas não 
conseguem entrar. Nesse sen-
tido, alguns pontos merecem 
atenção, pois a indústria de 
equipamentos destinados ao 
manejo fl orestal trabalha cons-
tantemente para desenvolver 
ferramentas capazes de garantir 
a segurança dos operários. 

Por conta disso, além dos 
Equipamentos de Proteção 
Individual (os EPIs), existem 
motosserras com sistemas 
especiais de segurança, que 
ativam o freio da corrente caso 
o operador faça um movimento 
brusco ou uma operação errada. 
Outra tecnologia disponível é o 
freio acionado de acordo com a 
postura - ou seja, se o operador 
está com punho em uma posição 
errada, a corrente e o sabre são 
travados automaticamente.

Os médios e pequenos pro-
dutores que atuam nesse seg-
mento também são favorecidos 
com o avanço das tecnologias. 
Estão disponíveis no mercado 
pulverizadores para fazer o 
controle de pragas, atomizado-
res para a aplicação de insumos 
e calcário para a correção de 
solo e roçadeiras próprias para 
a desbrota, o que minimiza o 
esforço físico no trabalho.

Como podemos notar, a 
atividade está muito bem es-
truturada no Brasil, trata-se de 
um setor que gera empregos, 
garante alta lucratividade e 
ainda conta com tecnologias 
de ponta para atender aos 
diferentes perfi s de produto-
res. Com responsabilidade e 
respeito às normas ambien-
tais que a atividade exige, 
certamente o país continuará 
crescendo e será, cada vez 
mais, uma referência mundial 
em produtividade e manejo de 
fl orestas plantadas. 

(*) - É gerente de produtos da 
Husqvarna para a América Latina. 

A empresa é líder global no 
fornecimento de equipamentos para 

o manejo de áreas verdes.

Florestas plantadas são 
cada vez mais necessárias 
para estimular a economia

Mario Fortunato (*)

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: JUSCENIL MACÊDO SANTANA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
garçom, nascido em Boninal - BA, aos 11/08/1972, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Alves Santana e de Irani Macêdo Santana; A pretendente: 
LUCIENE ALVES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, nascida em São 
Paulo - SP, aos 31/01/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Joaquim José de Oliveira e de Valdezi Alves de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL GODINHO ESTANISLAU, nacionalidade brasileiro, solteiro, analis-
ta de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 30/08/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Godinho Estanislau e de Maria Aparecida Godinho; 
A pretendente: MICHELLE FABIANE MENDES, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de vendas, nascida em Barueri - SP, aos 20/06/1982, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Gonçalves Mendes e de Elisabeth dos Santos Mendes.

O pretendente: RODOLFO GOMES DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, opera-
dor de máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 03/03/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Timoteo de Lima Filho e de Maria de Lourdes 
Gomes de Lima; A pretendente: MIRIAM DA SILVA FERNANDES LUCENA, nacionali-
dade brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 05/05/1998, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Rubens Fernandes Lucena 
e de Rosemelia Alves Lucena.

O pretendente: ADEMIR DOS SANTOS MASCARENHAS, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, operador de manutenção residencial, nascido em Queimadas - BA, aos 04/09/1970, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Artelino Rodrigues Mas-
carenhas e de Adelia Maria dos Santos; A pretendente: ELENILDE EVANGELISTA 
DE SENA, nacionalidade brasileira, solteira, administradora de empresas, nascida em 
Queimadas - BA, aos 17/11/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Galdino Bernardino de Sena e de Alaíde Ferreira Evangelista.

O pretendente: ANTONIO CARLOS LIMA DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
carpinteiro, nascido em Esperantina - PI, aos 22/10/1977, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Lima de Sousa e de Josefa Lima de Sousa; 
A pretendente: MARTA LÚCIA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de limpeza, nascida em Alto Longá - PI, aos 11/04/1976, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Francisco de Sousa e de Anita Moura Alencar.

O pretendente: RODRIGO REGIS DE LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, cozinhei-
ro, nascido em Feira de Santana - BA, aos 07/04/1995, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geane Regis de Lima; A pretendente: LÍRITY NAYARA 
DE JESUS OLIDIO SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em São 
Paulo - SP, aos 06/12/2000, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Jeova Olidio da Silva Filho e de Rosangela de Jesus Silva.

O pretendente: WOSLEY EVERTON DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
taxista, nascido em Natal - RN, aos 08/11/1985, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Edvaldo dos Santos e de Maria dos Prazeres dos Santos; 
A pretendente: PATRICIA DOS SANTOS ROCHA, nacionalidade brasileira, solteira, 
auxiliar de recursos humanos, nascida em São Paulo - SP, aos 01/07/1980, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jacinto Sousa da Rocha e de Alice 
Marcos dos Santos.

O pretendente: JOSÉ JORGE COUTINHO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, mecâncio de autos, nascido em São Felix - BA, aos 26/08/1958, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Pedro dos Santos Filho e de 
Aloisia Coutinho dos Santos; A pretendente: MARIA REGINA CÉLIA DA SILVA, nacio-
nalidade brasileira, viúva, professora, nascida em Santa Terezinha - PE, aos 16/09/1970, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Batista da Silva e 
de Luzia Maria da Conceição.

O pretendente: WILLIAN SOUZA MASSON, nacionalidade brasileiro, divorciado, ven-
dedor, nascido em Curitiba - PR, aos 24/04/1983, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Tavares Masson e de Enoilde Azevedo Souza Masson; A 
pretendente: LEIDIANE DA SILVA OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, recepcio-
nista, nascida em Santo André - SP, aos 18/02/1991, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Alencar de Oliveira e de Josefa Teresinha da Silva Oliveira.

O pretendente: PAULO ROBERTO NASCIMENTO SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, vigilante, nascido em Itabuna - BA, aos 29/12/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Souza Santos e de Arleuza Ferreira Nascimento 
Santos; A pretendente: ELIANA MENDES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascida em Itabuna - BA, aos 05/07/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Iraci Mendes da Silva.

O pretendente: JOSÉ RUBENS PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
pizzaiolo, nascido em Canapi - AL, aos 04/08/1982, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Cicero Pereira da Silva e de Maria Neuza da Silva; A pretendente: 
MARIA CIRLEIDE DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, pedagoga, nascida em 
Delmiro Gouveia - AL, aos 04/10/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Cicero Amaro da Silva e de Maria José Santos da Silva.

O pretendente: CELSO BISPO ALVES, nacionalidade brasileiro, divorciado, aposentado, 
nascido em Distrito Simões, Município Cafelândia - SP, aos 25/02/1962, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Almerindo Bispo Alves e de Maria Dalva 
Alves; A pretendente: MARIA ANDRÉA AMARO, nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, nascida em Distrito Igarapeassú, Município Lagoa dos Gatos - PE, aos 01/03/1980, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Viterbo Amaro e de Benedita 
da Conceição Amaro.

O pretendente: JAIR ANTONIO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em Panelas - PE, aos 10/05/1983, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio João da Silva e de Rejane Maria da Silva; A pretendente: LAÍS 
DE ALMEIDA CAVADAS, nacionalidade brasileira, solteira, manicure, nascida em Rio 
de Janeiro - RJ, aos 16/07/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Arlem Souza Cavadas e de Maria Helena de Almeida Cavadas.

O pretendente: FÁBIO BRAZ FERREIRA DA CRUZ, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
comprador, nascido em São Paulo - SP, aos 07/11/1987, residente e domiciliado, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira da Cruz Filho e de Maria Cristina Braz; A pretendente: 
THAYS LACERDA CAVALCANTI DE LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, enfermeira, 
nascida em São Paulo - SP, aos 05/07/1987, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Wilson Moraes de Lima e de Vilma Lacerda Cavalcanti de Lima. 

O pretendente: FABIO PAIVA E SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, agente dos 
correios, nascido em São Paulo - SP, aos 24/06/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino João da Silva e de Dulce Paiva da Silva; 
A pretendente: ROBERTA KELLY MAGALHÃES SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar administrativo, nascida em Guarulhos - SP, aos 04/02/1983, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Jorge Brito dos Santos e de 
Roseli Magalhães Scapini Santos.

O pretendente: RENATO KYOSHI MARUNO, nacionalidade brasileiro, solteiro, comer-
ciante, nascido em São Paulo - SP, aos 03/04/1990, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sérgio Yasudi Maruno e de Aldinéia Aparecida Ivaldo Maruno; A 
pretendente: BRUNA LARISSA DE ANDRADE, nacionalidade brasileira, solteira, assistente 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 18/03/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Manoel de Andrade Junior e de Marines dos Reis.

O pretendente: MARENILDO CARLOS SANTOS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, operador de loja, nascido em Itabaiana - PB, aos 27/01/1970, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Olivio Antonio da Silva e de Maria de 
Lourdes Santos da Silva; A pretendente: SILVANA PAULA SOUSA DA SILVA, nacionali-
dade brasileira, solteira, funcionária pública, nascida em Itabaiana - PB, aos 05/12/1974, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Agostinho da Silva 
e de Severina do Carmo Silva.

O pretendente: EDUARDO JUSTINO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
operador de piscina, nascido em Cambira - PR, aos 20/05/1969, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Justino de Oliveira e de Maria Aparecida 
Pinheiro de Oliveira; A pretendente: MARIA BETÂNIA SOUSA DE FARIAS, nacionalidade 
brasileira, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascida em Itabaiana - PB, aos 25/09/1972, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Muniz de Farias 
e de Joséfa Sousa de Farias.

O pretendente: ADILSON ALVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, vi-
gilante, nascido em Olindina - BA, aos 14/11/1981, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Alves dos Santos e de Josefa Maria Alves dos Santos; 
A pretendente: BRUNA SANTOS DA CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, solteira, 
secretária, nascida em Tucano - BA, aos 28/02/1993, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulino Jesus da Conceição e de Maria Cristina dos Santos.

O pretendente: FABIO ANDRADE SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, salva vidas, 
nascido em São Paulo - SP, aos 02/10/1979, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Cicero Dalvoci da Silva e de Maria José de Andrade Silva; A 
pretendente: ADRIANA APARECIDA RODRIGUES SANTIAGO DA LUZ, nacionalidade 
brasileira, solteira, enfermeira, nascida em São Paulo - SP, aos 10/02/1987, residente e 
domiciliada neste distrito São Paulo - SP, fi lha de Edson Santiago da Luz e de Jorgina 
Aparecida Rodrigues.

O pretendente: DANIEL DE SOUZA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, subgeren-
te, nascido em São Paulo - SP, aos 23/02/1998, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Gonçalves dos Santos e de Vera Lucia de Souza; A pretendente: 
BRUNA NUNES MESQUITA, nacionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, 
nascida em São Paulo - SP, aos 18/05/1999, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Romeu Campos de Misquita e de Lenira Nunes Santos de Misquita.

O pretendente: DIÓGENES DE OLIVEIRA SILVA ARAUJO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, cozinheiro, nascido em Salvador - BA, aos 15/09/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Diosdedite de Jesus Araujo e de Jugleide de Oliveira 
Silva Araujo; A pretendente: DEBORA CRISTINA SOARES, nacionalidade brasileira, sol-
teiro, copeira, nascida em São Paulo - SP, aos 17/09/1974, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Soares e de Marynês Pereira Lima Soares.

O pretendente: MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 18/10/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Pereira de Oliveira e de Solange Fagun-
des Silva de Oliveira; A pretendente: GISELE DUTRA LIMA, nacionalidade brasileira, 
solteira, gerente, nascida em São Paulo - SP, aos 13/05/1983, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José dos Santos Dutra Lima e de Rita Silva Lima.

O pretendente: MARCELO DA SILVA RAMOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, balconista, 
nascido em São Roque - SP, aos 13/03/1997, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marcelo Ferreira Ramos e de Edjane da Silva Barbosa; A pretendente: 
PAOLLA OLIVEIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida 
em Itapecerica da Serra - SP, aos 11/12/1999, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Claudionor Demis de Souza e de Gicelia de Oliveira Machado.

O pretendente: FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, carpinteiro, nascido em Piracuruca - PI, aos 25/03/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Ferreira da Silva e de Maria do Socorro 
de Sousa Silva; A pretendente: CILENE BAIA ARAÚJO, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Breves - PA, aos 04/03/1983, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Alberto Corrêa Araújo e de Maria Adélia Baia.

O pretendente: JORGE GUIMARÃES DE ABREU, nacionalidade brasileiro, solteiro, fi scal, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/02/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Ferreira de Abreu e de Eliane Siqueira Guimarães; A preten-
dente: KARINA DA CRUZ, nacionalidade brasileira, divorciada, costureira, nascida em 
São Paulo - SP, aos 08/10/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo da Cruz e de Odette Nascimento da Cruz.

O pretendente: WESLEY DAMASCENO DA MATA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
ajudante de motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 21/03/1992, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Santos da Mata e de Eliane 
Damasceno da Mata; A pretendente: JANAINA BISPO DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 30/11/1993, 
residente e domiciliada e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Egidio Bispo 
dos Santos e de Josefa Maria da Conceição.
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

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FELIPE BRITTO MATHIAS, profi ssão: administrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Guilherme - SP, nascido aos: 01/06/1989, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Adilson Francisco Mathias e de Elvira Vargas de Britto 
Mathias. A pretendente: MAYARA DE MELLO ANTUNES, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 26/10/1991, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Evandro Octavio Antunes e de Marilze Vicente de Mello.

O pretendente: MARCO ANTONIO VISCARDI, profi ssão: militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Santos - SP, nascido aos: 22/11/1987, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Mario Viscardi e de Marina Nunes de Castro. A pretendente: LUCIANA 
GONZALEZ AUAD, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Cerqueira César - SP, nascido aos: 05/12/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Wilson Salomao Auad e de Maria Del Rosario Gonzalez Fontan.

O pretendente: MARCELO BATISTA, profi ssão: inspetor de aluno, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 30/05/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Sebastião Batista e de Benedita Maria da Conceição Batista. 
A pretendente: MARIA RAIMUNDA DA SILVA BEZERRA, profi ssão: auxiliar de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Capanema - PA, nascido aos: 11/07/1968, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Deocleciano Paz Bezerra e de Julia da Silva Bezerra.

O pretendente: VICTOR AUGUSTO DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 15/07/1993, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Airton da Silva e de Maria Aparecida 
da Silva e Silva. A pretendente: ANDREIA ALVES NOGUEIRA, profi ssão: professora de 
educação infanti, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim América - SP, 
nascido aos: 08/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Dionisio 
Alves Nogueira e de Maria Nilsa Alves Nogueira.

O pretendente: PETERSON DA SILVA MORAES, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 30/06/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jose da Costa Moraes e de Analete da Silva Moraes. A 
pretendente: MAYARA FOZZATTI GARCIA, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 27/04/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Heitor Ribeiro Garcia e de Sandra Regina 
Fozzatti Garcia.

O pretendente: RAPHAEL VINÍCIUS SILVESTRE DE OLIVEIRA, profi ssão: gestor de 
ofi cina, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 29/03/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Waldomiro Silvestre de Oliveira e de 
Francisca Flausina da Costa Silvestre de Oliveira. A pretendente: JULIANNE CHRISTINNE 
DA SILVA, profi ssão: assistente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital - SP, nascido aos: 16/08/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de João Luis da Silva e de Josefa Tereza da Silva.

O pretendente: JOÃO CARLOS PEREIRA, profi ssão: professor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 14/09/1964, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Duarte Vieira Pereira e de Emilia da Conceição Pereira. A pre-
tendente: MARIA JOSE MALACRIDA, profi ssão: economista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Fernando Prestes - SP, nascido aos: 22/10/1964, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Nelson Malacrida e de Guiomar Villas Bôas Malacrida.

O pretendente: JANIELSON LIMA FERREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Barras - PI, nascido aos: 21/08/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Bento Alves Ferreira e de Raimunda Ferreira de Lima. A 
pretendente: SELMA FRANCISCO DOS SANTOS, profi ssão: analista de RH, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 18/03/1981, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ozeas Francisco dos Santos e de Oseni 
Rodrigues dos Santos.

O pretendente: WILLIAM BELLA DE OLIVEIRA, profi ssão: consultor de TI, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 30/05/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cicero Monteiro de Oliveira e de Inês Bella. A 
pretendente: BIANCA DE PAIVA SILVA, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, natura-
lidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 23/04/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Elvis Soares da Silva e de Sandra Cristina de Paiva Silva.

O pretendente: MILTON YUKIO GODOY SAITO, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 18/10/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Satio Saito e de Fatima Josefi na Godoy 
Saito. A pretendente: RENATA REIS DE SOUSA, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Barueri - SP, nascido aos: 10/09/1981, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edimundo de Sousa e de Sidnéa da Silva Reis.
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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Mata Atlântica está espalhada por 17 estados brasileiros.

O número foi apresentado 
ontem (29) pela Funda-
ção SOS Mata Atlântica 

e pelo Instituto de Pesquisas 
Espaciais (Inpe). No período 
anterior (2014-2015), o des-
mate no bioma havia sido de 
18.433 hectares. Segundo a 
diretora executiva da SOS Mata 
Atlântica, Marcia Hirota, há 
10 anos a área, que se espalha 
por 17 estados, não registrava 
um desmatamento dessas 
proporções. 

“O que mais impressionou 
foi o enorme aumento no des-
matamento no último período. 
Tivemos um retrocesso muito 
grande, com índices compa-
ráveis aos de 2005”, disse. 
No período de 2005 a 2008, a 
Mata Atlântica perdeu 102.938 
hectares de fl oresta, ou seja, 
média anual de 34.313 hectares 
a menos. Em 2015-2016, a Bahia 
foi o estado onde houve mais 
desmatamento, com 12.288 
hectares desmatados, 207% a 
mais que no período anterior, 
quando foram destruídos 3.997 
hectares de vegetação nativa. 

Os municípios baianos de 
Santa Cruz Cabrália e Belmonte 
lideram a lista dos maiores des-
matadores com 3.058 hectares 
e 2.119 hectares, respectiva-
mente. Se somados aos des-
matamentos identifi cados em 
outras cidades do Sul da Bahia, 

Desmatamento na Mata Atlântica 
cresce quase 60% em um ano

O desmatamento na Mata Atlântica cresceu 57,7% em um ano, entre 2015 e 2016, quando o bioma 
perdeu 29.075 hectares, o equivalente a mais de 29 mil campos de futebol

como Porto Seguro e Ilhéus, 
cerca de 30% da destruição 
do bioma no período ocorreu 
nesta região. “Essa região é a 
mais rica do Brasil em biodiver-
sidade e tem grande potencial 
para o turismo. Nós estamos 
destruindo um patrimônio que 
poderia gerar desenvolvimento, 
trabalho e renda para o estado”, 
avaliou Marcia.

Minas Gerais aparece em 

segundo lugar no ranking, 
com 7.410 hectares desmata-
dos. Os principais pontos de 
desflorestamento ocorreram 
nos municípios de Águas 
Vermelhas (753 hectares), 
São João do Paraíso (573 
hectares) e Jequitinhonha 
(450 hectares). No Paraná, 
o desmatamento do bioma 
passou de 1.988 hectares 
entre 2014 e 2015 para 3.545 

hectares entre 2015-2016, o 
que representa aumento de 
74%. No Piauí, pelo quarto 
ano consecutivo os maiores 
desmatamentos ocorreram 
nos municípios de Manoel 
Emídio (1.281 hectares), 
Canto do Buriti (641 hecta-
res) e Alvorada do Gurguéia 
(625 hectares), todos próxi-
mos ao Parque Nacional Serra 
das Confusões (ABr).
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Distrito - Capão Redondo

Dr. Claudinei José Pires - 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: EDVALDO JESUS DA SILVA, solteiro, técnico em eletrônica, nascido em 
29/10/1982, natural de Itaberaba - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Pedro Angelo da Silva e de Terezinha Jesus da Silva; A pretendente: HILDA BISPO 
DE OLIVEIRA, solteira, psicóloga, nascida em 26/08/1986, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aris Bispo de Oliveira e de Maria 
José Santos Oliveira.

O pretendente: CLEBER DA CONCEIÇÃO SOUSA JUNIOR, solteiro, psicólogo, nascido 
em 13/05/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Cleber da Conceição Sousa e de Luzia de Jesus Machado Rosa; A pretendente: 
JESSICA PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA, solteira, estudante, nascida em 10/10/1994, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em Itapecerica da Serra - SP, fi lha de 
Vanderlei de Oliveira e de Auxiliadora Pereira de Sousa Oliveira.

O pretendente: VALDECIR NASCIMENTO DA SILVA, solteiro, manobrista, nascido em 
20/11/1964, natural de Sobrália - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Lázaro da Silva e de Maria Boaventura da Silva; A pretendente: JANDIRA 
SEVERINO GONÇALVES, solteira, do lar, nascida em 01/04/1970, natural de Sobrália 
- MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Severino Gonçalves 
e de Maria Gonçalves Vidal.

O pretendente: CARLOS ANTONIO ASSIS MACÊDO, solteiro, vigilante, nascido em 
14/09/1984, natural de Feira de Santana - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Carlos Batista Macêdo e de Maria Conceição Assis Macêdo; A pretendente: 
LUCIANA ALMEIDA DE CARVALHO, solteira, babá, nascida em 29/01/1985, natural de 
Nova Soure - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Agostinho Machado 
de Carvalho e de Esmeralda Maria de Almeida.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE SHONO NAKASHIMA, solteiro, autônomo, nascido 
em 25/04/1999, natural de Tsu, Província de Mie, Japão, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Emerson Nakashima e de Adriana Tomiko Shono; A pretendente: GI-
SELLE RAMOS DA SILVA, solteira, agente de relacionamento, nascida em 19/12/1997, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gismar 
da Silva e de Silvia Ramos da Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE TOLEDO, divorciado, aposentado, nascido em 
07/10/1955, natural de São Carlos - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Alberto Rubens de Toledo e de Deolinda Fragalle Toledo; A pretendente: JINÁLIA 
LOUZADO DOS SANTOS, solteira, do lar, nascida em 24/06/1961, natural de Santa 
Teresinha - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ranulfo Alves dos 
Santos e de Maria de Lourdes Louzado.

O pretendente: JEFERSON LOPES GIL, solteiro, chapeiro, nascido em 06/07/1979, natural 
de Padre Paraíso - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria Lopes 
Gil; A pretendente: RENATA APARECIDA DE JESUS PEREIRA, solteira, do lar, nascida 
em 11/09/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Domingos Antonio Pereira e de Delcina Jesus Reis Pereira.

O pretendente: EVANDRO FERREIRA DE SOUZA, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido 
em 05/10/1979, natural de Governador Mangabeira - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Hermenegildo Messias de Souza e de Izabel Ferreira de Souza; 
A pretendente: ANDRELINA MORAES DA SILVA, solteira, preparadora, nascida em 
26/03/1978, natural de Iaçu - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Asterio da Silva e de Francisca Moraes da Silva.

O pretendente: LEONARDO GOMES PEREIRA DOS SANTOS, solteiro, garçon, nascido 
em 28/06/1995, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Elisvaldo Pereira dos Santos e de Ivaneide Gomes de Oliveira Santos; A preten-
dente: ADRIELLE CHAGAS MONTEIRO, solteira, fi sioterapeuta, nascida em 11/06/1992, 
natural de Belém - PA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Rogerio 
de Souza Monteiro e de Maria de Nazaré das Chagas Monteiro.

O pretendente: LENILDO COSTA DOS SANTOS, solteiro, manobrista, nascido em 
23/02/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Irineu Jesus dos Santos e de Regina Conceição Costa; A pretendente: ALLANE TEI-
XEIRA SILVA, solteira, do lar, nascida em 25/12/1992, natural de Cupira - PE, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aldemiro Manoel da Silva e de Severina Vitor 
Teixeira Silva.

O pretendente: FELIPE CAYRES LIMA, solteiro, ministro, nascido em 11/12/1993, natural 
de Franco da Rocha - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Severiano 
de Lourdes Lima e de Siomara Cayres Lima; A pretendente: ANDRESSA ALMEIDA 
GONÇALVES, solteira, estudante, nascida em 03/06/1997, natural de Santos - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edson Gonçalves e de Selma de 
Almeida Gonçalves.

O pretendente: CAIQUE SANTANA DE SOUZA, solteiro, técnico em informática, nascido 
em 04/01/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Adenaildo dos Santos Souza e de Nieide Pinheiro de Santana; A pretendente: 
TAYNAN RAIANI RODRIGUES ALVES, solteira, recepcionista, nascida em 13/12/1994, 
natural de Paulista - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Augusto 
Rodrigues Alves e de Franciscleide Pereira Lopes.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ MAIA DOS SANTOS, solteiro, auxiliar de off set, nascido 
em 20/09/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Jorge dos Santos e de Vera Lucia Maia dos Santos; A pretendente: BIANCA DA 
SILVA GONÇALVES BARBOSA, solteira, copeira, nascida em 07/09/1987, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adão Gonçalves 
Barbosa e de Edna Ramos da Silva.

O pretendente: GERSON DE OLIVEIRA CARVALHO, solteiro, mecânico de ar condicio-
nado, nascido em 15/04/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de João Lopes de Carvalho e de Maria Eleuzina de Oliveira Carvalho; A 
pretendente: SABRINA SOUSA SILVA, solteira, do lar, nascida em 06/03/1998, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Raimundo 
Pereira da Silva e de Rosenilde Pereira de Sousa.

O pretendente: UDILCE VIEIRA NETO, solteiro, motorista, nascido em 30/11/1956, na-
tural de Macaúbas - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adventino 
Vieira de Aquinos e de Maria Joana de Jesus; A pretendente: MARILENE FERREIRA 
DA SILVA, divorciada, cabeleireira, nascida em 22/08/1957, natural de Junco do Seridó 
- PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Ferreira da Silva e de 
Sebastiana Ferreira da Silva.

O pretendente: MANOEL MICIAS PINHEIRO, divorciado, aposentado, nascido em 
17/05/1952, natural de Riacho de Santana - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Antônio Pinheiro de Oliveira e de Lindaura Dias de Jesus; A Pretendente: 
CLEUSA SOUZA SANTOS, solteira, aposentada, nascida em 21/03/1955, natural de 
Planaltino - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Moisés de Souza 
Santos e de Marildes Bispo dos Santos.

O pretendente: ADRIANO MOURA DA SILVA, solteiro, pintor, nascido em 03/12/1976, 
natural de Guarabira - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Severino 
Moura da Silva e de Cleonice Teodosio da Silva; A pretendente: ALEXSANDRA MARIA 
DOS PASSOS ALMEIDA, solteira, do lar, nascida em 12/03/1978, natural de Bom Jesus 
da Lapa - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Otacílio Martins de 
Almeida e de Eunice Maria dos Passos.

O pretendente: WENDEL CARLOS DA SILVA, solteiro, barbeiro, nascido em 
26/09/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Paulo Jose da Silva e de Eva Ferreira da Silva; A pretendente: AMANDA DE 
SENA SANTOS, solteira, atendente, nascida em 07/09/1997, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ivanildo Ferreira dos Santos 
e de Josiete de Sena Ferreira.

O pretendente: ALEXANDRE MAGELA ALVES PONTES, solteiro, manobrista, nascido 
em 15/02/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Jose Tiburcio Pontes e de Marta Regina Alves; A pretendente: REGIANE GO-
MES OLIVEIRA, solteira, bancária, nascida em 01/07/1995, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alonso Rosa de Oliveira e de Rosalia 
Gomes dos Santos.

O pretendente: RAFAEL FERNANDES PALMA, solteiro, biólogo, nascido em 23/10/1989, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Eduardo 
Antonio Fernandes Palma e de Eloisia Mascarenhas dos Reis Fernandes Palma; A 
pretendente: ROSE DE OLIVEIRA, solteira, técnica em análises clínicas, nascida em 
13/04/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Maria Aparecida de Oliveira.

O pretendente: LUIZ BATISTA DA SILVA, solteiro, pedreiro, nascido em 19/01/1976, 
natural de Paulo Afonso - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Paulo Batista da Silva e de Gisélia dos Santos; A pretendente: ALEIDE FERNANDA 
DOS SANTOS, solteira, telefonista, nascida em 07/02/1976, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel dos Santos e de Aires 
Ferreira dos Santos.

O pretendente: ANDERSON VICENTE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, solteiro, tatuador, 
nascido em 04/10/1976, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Ricardo Luiz de Oliveira e de Jacir Vicente de Oliveira; A pretendente: ELIENE 
SANTOS DE CARVALHO, solteira, ofi cial administrativo, nascida em 15/03/1981, natural 
de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Antonio Pereira de Carvalho e de Urbaniêta Tertuliano dos Santos Carvalho.

O pretendente: DANIEL LOUZADO DE CASTRO, solteiro, motorista, nascido em 
15/11/1976, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Daniel Rodrigues de Castro e de Marli Louzado de Castro; A pretendente: JULIANA 
JESUS DOS SANTOS, solteira, do lar, nascida em 07/02/1975, natural de Ibicarai - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Vidal dos Santos e de Enedina 
Maria de Jesus.

O pretendente: DENIS FERREIRA DA SILVA, solteiro, eletricista, nascido em 17/08/1994, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rosemary 
Ferreira da Silva; A pretendente: TAYNÁ KETULY DA SILVA LIMA, solteira, do lar, nascida 
em 19/09/1995, natural de Recife - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Andréa da Silva Lima.

O pretendente: SILVANIO TEIXEIRA SANTOS, solteiro, garçon, nascido em 04/03/1994, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Mariano dos Santos e de Maria Nilza Teixeira; A pretendente: JAQUELINE FERREIRA 
LEMES, solteira, atendimento ao cliente, nascida em 25/01/1992, natural de São Pau-
lo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Correia Lemes e de 
Rosemary Ferreira da Silva.

O pretendente: WILLIAM ADERNO MACHADO DE OLIVEIRA, solteiro, empresário, 
nascido em 22/02/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Afonso Machado de Oliveira e de Maria da Conceição Carvalho 
Aderno Oliveira; A pretendente: CAMILA ROCHA DOS SANTOS, solteira, supervisora, 
nascida em 16/03/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Francisco Camilo dos Santos Filho e de Nilma Aparecida da Rocha Santos.

O pretendente: CLEDILSON MAMEDES DE SOUSA, solteiro, estoquista, nascido em 
08/04/1993, natural de Viseu - PA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Elena Mamedes de Sousa; A pretendente: ALDENISE DA SILVA NUNES, solteira, auxiliar 
de produção, nascida em 10/01/1996, natural de Marapanim - PA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Rubens Rodrigues Nunes e de Maria Clara Oliveira da Silva.

O pretendente: DANIEL NACENA VIEIRA DOS SANTOS, solteiro, autônomo, nascido 
em 28/08/1997, natural de Carapicuiba - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Pedro Vieira dos Santos Filhos e de Suely Santos Nacena Vieira dos Santos; A 
pretendente: ERLANIA DA CUNHA CARVALHO, solteira, do lar, nascida em 02/06/1992, 
natural de Crateús - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Chaga Pedro 
de Carvalho e de Euzenia Maria da Cunha Pires.

O pretendente: ALESSANDRO VIEIRA, divorciado, auxiliar de enfermagem, nascido 
em 12/03/1980, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Maria Cicera Vieira; A pretendente: LILIAN KATSUE FUTIGAMI, solteira, agente 
educacional, nascida em 04/12/1971, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Futigami e de Kiwako Futigami.

O pretendente: SAMUEL DE OLIVEIRA, solteiro, mecânico, nascido em 27/11/1971, 
natural de Embu das Artes - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Otaviano Dias de Oliveira Filho e de Noemia de Oliveira; A pretendente: APARECIDA 
DA LUZ SEIXAS, viuva, do lar, nascida em 20/02/1969, natural de Itapecerica da Serra 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Emílio Antonio da Luz Netto e 
de Catharina Helfestein Luz.

O pretendente: JONI DE OLIVEIRA, divorciado, motorista, nascido em 06/08/1958, natural 
de Corumbá - MS, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Teofi lo de 
Oliveira e de Natalia de Oliveira; A pretendente: EULÁLIA FRANÇA DA SILVA, solteira, 
ajudante geral, nascida em 03/01/1953, natural de Guajeru - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Jesuino Viturino da Silva e de Alice França da Silva.

O pretendente: RICARDO FERREIRA DA CRUZ, solteiro, almoxarife, nascido em 
22/04/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Sebastião Rodrigues da Cruz e de Maria da Penha Ferreira; A pretendente: PRISCILA 
APARECIDA DOS PASSOS, solteira, do lar, nascida em 15/05/1981, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Quirino dos Passos 
e de Maria Madalena Nazario.

O pretendente: IGOR RÉPELE MEDEIROS, solteiro, arrecadador de pedágio, nascido 
em 07/09/1993, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Jose Maria da Silva Medeiros e de Maria do Carmo Répele Medeiros; A 
pretendente: VALÉRIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SILVA, divorciada, auxiliar de 
cabeleireiro, nascida em 23/03/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Fernando José da Silva e de Quiteria Maria da Conceição.

O pretendente: RAFAEL MÜLLER ABREU FERREIRA, solteiro, recepcionista, nascido em 
20/05/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Ledislandis Lino Ferreira e de Lucia Helena de Abreu Ferreira; A pretendente: STEFANY 
KIMBERLY RODRIGUES DA SILVA, solteira, escriturária, nascida em 08/11/1994, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rinaldo José da 
Silva e de Edvania Maria Rodrigues Alves.

O pretendente: DANILO FRANCO DOS SANTOS, solteiro, armador de ferragem, nascido 
em 04/02/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Donizete Risolino dos Santos e de Roseli Aparecida Franco; A pretendente: 
JAQUELINE MARIA DE SOUZA, solteira, cabeleireira, nascida em 20/06/1990, natural 
de Feira Nova - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Matias de 
Souza Filho e de Maria Lúcia da Conceição.

O pretendente: GLEIVAN DA SILVA LIMA, divorciado, policial militar, nascido em 
07/11/1983, natural de Picos - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
José Ivan Lima e de Gelza Inácio da Silva Lima; A pretendente: YASMIN DE SOUSA 
ALEXANDRE, solteira, gerente, nascida em 01/01/1993, natural de Redenção - PA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Erandir de Sousa Alexandre.

O pretendente: JOSÉ SEVERINO DA SILVA, solteiro, auxiliar de manutenção, nascido em 
19/10/1985, natural de Nazaré da Mata - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Severino Cosme da Silva e de Maria das Neves Cosme da Silva; A pretendente: 
ADRIANA TEREZINHA DA SILVA, solteira, ofi cial de serviços, nascida em 11/07/1981, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Severino da Silva e de Terezinha Maria da Silva.

O pretendente: LUIS ALVES DA SILVA, solteiro, controlador de acesso, nascido em 
17/03/1982, natural de Serra Talhada - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Francisco Alves da Silva e de Maria do Socorro da Silva; A pretendente: BENICIA 
APARECIDA SEBASTIÃO, solteira, bióloga, nascida em 25/12/1979, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulino Sebastião e de 
Eva Aparecida Sebastião.

O pretendente: ELVIS DA SILVA PINHEIRO, solteiro, mestre de obras, nascido em 
08/11/1984, natural de Gandu - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Valdemir Silva Pinheiro e de Valdete da Cruz da Silva Pinheiro; A pretendente: JOARA 
DOS SANTOS BARBOSA, solteira, do lar, nascida em 13/08/1987, natural de Vitória da 
Conquista - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Wilson Silva Barbosa 
e de Isabel Ferreira dos Santos.

O pretendente: JONAS PATRICIO DOS SANTOS, solteiro, técnico em segurança do tra-
balho, nascido em 04/06/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Manoel Messias dos Santos e de Alzira da Cruz Patricio dos Santos; 
A pretendente: PAULA CRISTINA DE SOUZA, solteira, técnica em saúde bucal, nascida 
em 04/12/1986, natural de Santo Antonio da Platina - PR, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Adão Expedito de Souza e de Aparecida Vera Gonzaga de Souza.

O pretendente: DENIS MENDES, divorciado, autônomo, nascido em 11/10/1989, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião de Lourdes 
Mendes e de Efi genia Bazilia Mendes; A pretendente: SARAH GOMES DA SILVA, solteira, 
auxiliar de classe, nascida em 04/10/1992, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Elias Camilo da Silva e de Genilda Gomes de Paula Silva.

O pretendente: NILSON DA CONCEIÇÃO DO CARMO, solteiro, vigilante, nascido em 
16/11/1985, natural de Santo Amaro - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Maximiano do Carmo e de Antonia Santos da Conceição; A pretendente: ADELAIDE 
ROSA DOS PASSOS, solteira, doméstica, nascida em 25/01/1984, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de David Rodrigues dos Passos 
e de Izabel Rosa dos Passos.

O pretendente: SAMUEL HERNANDEZ, solteiro, administrador de redes, nascido em 
03/11/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Jaime Hernandez e de Rosalina Alves Hernandez; A pretendente: MARCIA REIN-
MULLER NUNES DE AZEVEDO, solteira, escriturária, nascida em 15/06/1992, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jetro Nunes de 
Azevedo e de Claudia Reinmuller.

O pretendente: WISLEI DA SILVA ALBORELI, solteiro, engenheiro civil, nascido em 
15/03/1990, natural de Populina - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
José Antonio Alboreli e de Diná da Silva Alboreli; A pretendente: KALLINI MARTINS DOS 
SANTOS, solteira, educadora física, nascida em 08/03/1990, natural de Laranjeiras do 
Sul - PR, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nilson Martins dos Santos 
e de Claudete Poier Azevedo dos Santos.

O pretendente: WALFRÊDO DOS SANTOS, solteiro, aposentado, nascido em 22/10/1956, 
natural de Salvador - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Werta dos 
Santos e de Dilma Dolores de Moraes; A pretendente: NEUMA SILVA DEIRÓ, solteira, 
doméstica, nascida em 01/06/1965, natural de Entre Rios - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Vitorio Santos Deiró e de Neuza Silva Deiró.

O pretendente: DARIO APARECIDO DOS SANTOS, divorciado, vigilante, nascido em 
28/07/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Damião Pinto dos Santos e de Maria Aparecida de Matos; A pretendente: PALOMA DOMIN-
GUES SHEBABO, solteira, consultora, nascida em 14/05/1997, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aron Shebabo e de Zilda Domingues.

O pretendente: ALEXANDRE FALCÃO DE VASCONCELOS, solteiro, analista de 
telecomunicacão pleno, nascido em 01/07/1988, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em Taboão da Serra - SP, fi lho de José Miguel Falcão de Vasconcelos e de 
Sandra Regina Falcão de Vasconcelos; A pretendente: STHELA KAWAN DE OLIVEIRA, 
solteira, recepcionista administrativo, nascida em 16/12/1991, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Ricardo de Oliveira e de 
Rosangela Ribeiro da Silva.

O pretendente: ÉMERSON DO NASCIMENTO PIRES, solteiro, motorista, nascido em 
14/08/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de João Batista Pires e de Terezinha Maria do Nascimento; A pretendente: ELOISA 
MONIQUE SANTANA DE PINHO FERNANDES, solteira, operadora de caixa, nascida 
em 18/09/1998, natural de São Roque - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Eloisio Juliano Fernandes e de Sharla Santana de Pinho.

O pretendente: DANIEL GOMES DA SILVA, solteiro, autônomo, nascido em 01/06/1981, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Pereira 
da Silva e de Maria Antonia Gomes da Silva; A pretendente: ELISANGELA LUCENA SILVA, 
solteira, do lar, nascida em 09/09/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Geová Antonio da Silva e de Maria Rosilda de Lucena Silva.

O pretendente: LAEL COUTINHO DE SANTANA, solteiro, administrador, nascido em 
26/01/1995, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Rosd Rebello de Santana e de Vilma Coutinho Assis de Santana; A pretendente: 
FABIANA MACHADO BARBOSA, solteira, securitária, nascida em 24/02/1998, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fabian da Rocha 
Barbosa e de Ivonete Machado Ferreira.

O pretendente: ELIÉZER PEREIRA SOARES, solteiro, auxiliar de cozinha, nascido em 
20/09/1992, natural de Tramandaí - RS, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Milton Pereira Soares e de Sandra Beatriz Pereira Soares; A pretendente: JACKELINE 
ARAÚJO SILVA CIRILO, solteira, estudante, nascida em 31/10/1996, natural de Currais 
Novos - RN, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Cirilo Filho e 
de Maria das Vitórias Araújo Silva.

O pretendente: JENIVALDO BATISTA DOS SANTOS, solteiro, mecânico, nascido em 
02/08/1976, natural de Jequié - BA, residente e domiciliado em Sao Paulo - SP, fi lho de 
Geni Batista dos Santos; A pretendente: ROSANA SÃO JOSÉ NEPOMUCENO, solteira, 
diarista, nascida em 16/05/1978, natural de Ruy Barbosa - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Lucio Nepomuceno e de Maria de Lourdes São José.
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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: FABIO TEODORO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão segurança, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (08/06/1979), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Hermilino Teodoro de Souza e de Luzara Clara de Souza. A preten-
dente: VANESSA LEANDRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de 
qualidade, nascida nesta Capital, SP, no dia (17/02/1984), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Novais de Oliveira e de Santina Caliman de Oliveira.

O pretendente: KAIQUE SILVA MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (15/06/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves Moreira e de Irani Silva Moreira. 
A pretendente: CRISTINA DA SILVA LIMA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia seis de janeiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (06/01/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Cesario de Lima e de Maria Pereira da Silva.

O pretendente: RICARDO JÚNIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico me-
cânico, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (19/10/1989), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosendo Alves da Silva e de Maria do Socorro 
Sobral da Silva. A pretendente: SAMANTA DA SILVA SPROCATTI, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (14/02/1994), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Sprocatti e de Andréia Aparecida 
da Silva Sprocatti.

O pretendente: PAULO CAMARGO DIAS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (10/03/1993), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Dias da Silva e de Laudice Laurindo Camargo Dias. A 
pretendente: BIANCA DA SILVA MENEZES, estado civil solteira, profi ssão montadora, 
nascida nesta Capital, Guaianases, SP, no dia (09/11/1995), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Alves de Menezes e de Francisca Edinalva da Silva.

O pretendente: ANTÔNIO SALES LISBOA NETO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Monjolos, MG, no dia (11/06/1976), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sergio Sales e de Alda da Silva Sales. A pretendente: SOLANGE 
DE ASSIS PAIVA, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida nesta Capital, Lapa, 
SP, no dia (30/06/1973), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Elpidio Rocha de Paiva e de Vilma de Assis Paiva.

O pretendente: ANDRE CALHEIROS DE MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em Várzea Paulista, SP, no dia (25/02/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oscar Calheiros de Morais e de Vera Lucia da Silva 
Morais. A pretendente: ANA CARLA COELHO DE SOUSA, estado civil divorciada, profi s-
são do lar, nascida em São Domingos do Maranhão, MA, no dia (14/07/1991), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Carvalho de Sousa 
e de Ana Ires Pereira Coelho.

O pretendente: JONAS CARMELITO DOS SANTOS NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado de caldeira, nascido em Aracaju, SE, no dia (23/02/1982), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Enedina Carmelita dos Santos. A pretendente: 
VANESSA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Santos, SP, no dia (18/12/1982), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Vitalmiro Reis Santos e de Maria Ramunda Pereira da Silva.

O pretendente: AILTON DA CONCEIÇÃO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em Alcobaça, BA, no dia (23/05/1981), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Gonçalves da Silva e de Benedita Maria da 
Conceição. A pretendente: VIVIAN MAGALHÃES DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fi ssão controladora de acesso, nascida nesta Capital, SP, no dia (30/12/1980), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gracino Correia da Silva e de Maria 
Dalva Magalhães dos Santos.

O pretendente: RENAN DOS SANTOS COSTA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de serviços gerais, nascido em Jundiaí, SP, no dia (15/11/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosiel Costa e de Marcia Regina dos Santos. A 
pretendente: DAYANE NUNES DAMIÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (07/10/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Almir Santos Damião e de Adenilza Nunes Damião.

O pretendente: PAULO ROGERIO AQUINO DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profi ssão controlador de acesso, nascido em Caieiras, SP, no dia (24/09/1989), resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmário José dos Santos 
e de Silvalina Miranda de Aquino. A pretendente: IRANI FERNANDES DO ROSARIO, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, SP, no 
dia (30/12/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ismair 
Aparecido do Rosario e de Patricia Fernandes Bagon.

O pretendente: ISAQUE QUEIROZ SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (19/02/1997), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Santos da Silva e de Selma de Oliveira Queiroz. A 
pretendente: FERNANDA CAROLINA JACINTO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (02/11/1994), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Jacinto dos Santos e de Maria 
Zelita dos Santos.

O pretendente: KLEBER BONETI DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão ma-
nobrista, nascido nesta Capital, SP, no dia (20/10/1982), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josino Castor de Araujo Neto e de Damaris Boneti de 
Oliveira Araujo. A pretendente: MIRIDAN SORAIA COUTINHO DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão ajudante geral, nascida em Barra, BA, no dia (27/12/1994), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias Rodrigues da Silva 
e de Belanizia Coutinho da Silva.

O pretendente: PAULO SERGIO RODRIGUES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
líder operacional, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (19/04/1975), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaildes Rodrigues Santos. 
A pretendente: RENATA SANTOS DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão telefonista, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (15/12/1987), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José de Lima e de Maria Isabel Santos.

O pretendente: ANTONIO LUCIO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido no Distrito de Inúbia, em Piatã, BA, no dia (05/02/1978), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião José dos Santos e de Edite 
Rosa dos Santos. A pretendente: JOSEANE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Piatã, BA, no dia (19/08/1995), residente e domiciliada Distrito de 
Inúbia, Piatã, BA, fi lha de Manoel José dos Santos e de Eunice Mesquita dos Santos.

O pretendnete: ANDRÉ FRANÇA MORAES, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
marketing, nascido nesta Capital, Pari, SP, no dia (05/06/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Romilton Messias Moraes e de Marcia de Oliveira 
França Moraes. A pretendente: ÉDELLIN OLIVEIRA DA SILVA LIMA, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 
(11/08/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Janai da Silva 
Lima e de Alessandra Oliveira da Silva Lima.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão operador 
de empilhadeira, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (12/06/1984), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Deus Rodrigues dos Santos 
e de Raquel Rodrigues dos Santos. A pretendente: EDJANE MARIA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de estoque, nascida em Jacaraú, BA, no dia (17/03/1990), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo José da Silva e 
de Damiana Joaquim da Silva.

O pretendente: LUCAS SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/01/1997), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Rodrigues da Silva e de Celma Claudia Souza 
Barbosa. A pretendente: SABRINA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de escritório, nascida nesta Capital, SP, no dia (10/08/1999), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ruvel Alves da Silva e de Marta Pereira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: EDMARCOS MARQUES FERREIRA CALDAS, profi ssão: geren-
te comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/06/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Welliton Caldas e de 
Vera Lucia Marques Ferreira. A pretendente: VANÍVIA SOUZA BISPO, profi ssão: balco-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: Piritiba - BA, data-nascimento: 04/01/1995, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Gildevan Bispo Souza e de Valdira 
Maria Souza. R$12,54

O pretendente: VALDIK JOSÉ FERREIRA DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 21/10/1978, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Ferreira da Silva e de Maria de Lourdes 
Santos. A pretendente: MARIA SIMONE TELES DE LIMA SILVA, profi ssão: cozinheira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Itaíba - PE, data-nascimento: 22/02/1974, residen-
te e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel José de Lima e de Ione Teles de 
Lima. R$12,54

O pretendente: LEONNY RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Palmeirais - PI, data-nascimento: 31/08/1982, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Rodrigues Neto e de Maria dos Santos 
Rodrigues. A pretendente: MARIA DAS DORES GOMES, profi ssão: saladeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Assaré - CE, data-nascimento: 02/05/1980, residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Adriano Gomes e de Francisca Maria de 
Jesus. R$12,54


