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“O que pode ser 
acrescentado 
à felicidade do 
homem que goza de 
boa saúde, não tem 
dívidas e está com a 
consciência limpa?”.
Adam Smith (1723/1790)
Economista britânico

BOLSAS
O Ibovespa: +0,84% Pontos: 
61.272,21 Máxima de +0,97% 
: 61.354 pontos Mínima de 
-0,01% : 60.758 pontos Volu-
me: 6,56 bilhões Variação em 
2017: 1,74% Variação no mês: 
-2,29% Dow Jones: -0,06% Pon-
tos: 21.397,29 Nasdaq: +0,04% 
Pontos: 6.236,69 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3395 Venda: R$ 3,3400 
Variação: +0,26% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,40 Venda: R$ 3,50 
Variação: +0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3356 Venda: R$ 
3,3362 Variação: +0,35% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2800 
Venda: R$ 3,4730 Variação: 
+0,17% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,07% 
ao ano. - Capital de giro, 14,43% ao 
ano. - Hot money, 1,50% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.249,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,28% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,500 
Variação: -0,38%.

Cotação: R$ 3,3450 Variação: 
+0,04% - Euro (17h34) Compra: 
US$ 1,1153   Venda: US$ 1,1153   
Variação: -0,12% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7220 Venda: R$ 
3,7240 Variação: +0,13% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7330 Ven-
da: R$ 3,8770 Variação: estável.

Futuro: +0,77% Pontos: 62.150 
Máxima (pontos): 62.195 Míni-
ma (pontos): 61.580. Global 40 
Cotação: 918,715 centavos de 
dólar Variação: +0,5%.

Com o voto do ministro 
Dias Toffoli, o plenário 
do STF alcançou maio-

ria de 6 votos a zero em favor 
da validade dos acordos de 
delação premiada da empresa 
JBS, homologados em maio 
pelo ministro Edson Fachin, 
bem como da manutenção 
dele como relator do caso. 
O plenário, em sua maioria, 
entendeu que a validade 
legal de qualquer acordo de 
delação premiada não pode 
ser revista, uma vez que tal 
legalidade for atestada pelo 
ministro relator.

Durante uma sessão tensa 
de debates, fi cou entendido 
também que a competência 
para homologar os acordos 
cabe somente ao relator do 

     

Maioria do STF confi rma 
validade das delações da 
JBS e Fachin como relator

caso, e não ao colegiado do 
STF, seja plenário ou uma 
das turmas. No momento da 
homologação, os ministros 
concordaram que não cabe ao 
relator julgar se os termos do 
acordo de delação são justos 
ou não, mas somente analisar 
se as cláusulas estão de acordo 
com a lei e se o delator deu as 
declarações de forma voluntá-
ria, sem ser coagido.  

Fica a cargo do colegiado, 
plenário ou turma, analisar, 
posteriormente, a efi cácia dos 
termos do acordo, ou seja, 
julgar se foram obtidos os 
resultados prometidos pelo 
delator, podendo-se assim, no 
momento da análise de mérito 
do caso, rever seus benefícios 
se as promessas não forem 

cumpridas. Votaram nesse 
sentido o relator, Edson Fachin, 
e os ministros Alexandre de 
Moraes, Luís Roberto Barro-
so, Rosa Weber, Luiz Fux e 
Dias Toffoli. Restam os votos 
de Gilmar Mendes, Ricardo 
Lewandowski, Marco Aurélio, 
Celso de Mello e da presidente, 
Cármen Lúcia.

“A partir do momento em 
que o Estado homologue a co-
laboração premiada, atestando 
a sua validade, ela só poderá 
ser descumprida se o colabo-
rador não honrar aquilo que 
se obrigou a fazer. Porque, do 
contrário, nós desmoralizaría-
mos o instituto da colaboração 
premiada e daríamos chancela 
para que o Estado pudesse 
se comportar de uma forma 

Ficou entendido que a competência para homologar os acordos cabe somente

ao relator do caso.

desleal, benefi ciando-se das 
informações e não cumprido 
sua parte do ajustado”, disse 
Barroso. 

O julgamento foi motivado 
por questionamentos sobre 
a legalidade dos acordos da 

JBS feitos pela defesa do go-
vernador de Mato Grosso do 
Sul, Reinaldo Azambuja, um 
dos citados nos depoimentos 
dos executivos da empresa. A 
defesa de Azambuja contestou 
a remessa do processo a Fa-

chin, alegando que os fatos 
narrados pelos delatores não 
têm relação com os crimes 
investigados na Lava Jato, 
e também a extensão dos 
benefícios concedidos aos 
delatores (ABr).

Brasília - O diretor de Política 
Econômica do Banco Central, 
Carlos Viana de Carvalho, 
avaliou ontem (22), que uma 
infl ação baixa e previsível é 
a melhor contribuição para o 
crescimento econômico. Ao 
comentar o Relatório Trimes-
tral de Infl ação (RTI) divulgado 
pelo BC, ele afi rmou o cenário 
básico do Copom contempla 
a estabilização da atividade 
econômica e uma recuperação 
gradual do PIB. 

“As evidências sugerem a 
estabilização da economia, o 
que pode ser visto na produção 
industrial. O IBC-Br refl ete a 
evolução de setores da eco-
nomia, como a agropecuária 
e serviços, e as expectativas 
continuam apontando para 
crescimento gradual”, anali-
sou, lembrando que o uso da 
capacidade segue operando 
em patamares que indicam 
ociosidade na economia. 

Viana comentou ainda que 
a projeção do PIB foi mantida 
em 0,5%, que, segundo ele, 
continua adequada. “Isso 
reflete de um lado a melhoria 
de alguns indicadores, mas, 
por outro lado, a conjuntura 
sugere aguardar a entrada 

Ações na Venezuela
A missão dos Estados Unidos 

perante a ONU exigiu ontem (22) 
ações das Nações Unidas na Vene-
zuela perante a “trágica situação” 
do país. “O povo venezuelano está 
passando fome enquanto o governo 
pisa na democracia”, afi rmou em 
um comunicado a embaixadora 
dos EUA na ONU, Nikki Haley. “A 
comunidade internacional deve 
agir nas suas decisões sobre a 
Venezuela”, acrescentou. 

84% das pequenas 
empresas não
querem empréstimos

A demanda por crédito das 
micro e pequenas empresas 
(MPEs) atingiu 13,1 pontos em 
maio, fi cando um pouco acima 
dos 12,4 pontos registrados 
em abril, o que representa 
estabilidade. De acordo com 
dados apurados em todo o 
país pelo SPC Brasil e pela 
Confederação Nacional de Diri-
gentes (CNDL), 84% dos MPEs 
afi rmam não ter a intenção de 
tomar crédito, ante os 6% que 
manifestaram essa intenção.

Entre aqueles que não que-
rem dinheiro emprestado, 
43% dizem conseguir manter o 
negócio com recursos próprios, 
além de citarem a insegurança 
com as condições econômicas 
do país (18%) e as altas taxas 
de juros (18%).

Quanto mais próximo de 100 
pontos, maior é a probabilidade 
de os empresários procurarem 
crédito e quanto mais próximo 
de zero, menos propensos eles 
estão para tomar recursos em-
prestados (CNDL).

Em reunião ontem (22) com 
investidores noruegueses, o 
presidente Temer pediu que 
façam parte “desse momento 
próspero” pelo qual passa o 
Brasil. Na tentativa de desper-
tar interesse, citou as reformas 
trabalhistas e previdenciária, 
em tramitação no Legislativo, 
e as privatizações e concessões 
que estão sendo feitas no setor 
de infraestrutura. Temer disse, 
aos investidores, que o novo 
modelo de privatizações e de 
concessões que está sendo 
aplicado no Brasil representa 
oportunidades de investimen-
tos que, em conjunto com as 
reformas trabalhista e previ-
denciária, resultará na melhora 
do ambiente de negócio e da 
produtividade.

“Queremos que o investidor 
norueguês faça parte desse mo-
mento próspero que estamos 
vivendo no Brasil. Estou certo 
e esperançoso de que mais 
investimentos virão em vários 

O Índice de Confi ança do Em-
presário Industrial (ICEI) caiu 
para 51,9 pontos em junho, uma 
redução de 1,8 ponto na compa-
ração com maio. O indicador cai 
pela primeira vez após quatro 
meses de estabilidade, de acordo 
com a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). Na análise da 
entidade, o país ainda enfrenta 
difi culdades para superar a crise. 
“Como ainda mantém-se acima 
da linha divisória de 50 pontos, 
o ICEI revela que os empresários 
permanecem confi antes, mas a 
confi ança se reduziu entre maio 
e junho”, diz o estudo divulgado 
ontem (22).

A CNI observa que o índice de 
junho é insufi ciente para esti-
mular o investimento industrial. 
Embora esteja 6,2 pontos acima 
do registrado em junho do ano 
passado, a confi ança do empre-
sário continua abaixo da média 
histórica de 54 pontos. “Com a 
queda de junho, a confi ança fi ca 
ainda mais distante do nível ne-
cessário para a recuperação da 
economia”, afi rma o economista 
da CNI Marcelo Azevedo.

A confi ança é maior nas gran-
des empresas, segmento em que 
o ICEI alcançou 54,1 pontos. Nas 
pequenas empresas, o indicador 

Marcelo Camargo/ABr
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Diretor de Política Econômica 

do BC, Carlos Viana de 

Carvalho.
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Temer, em Oslo, fala

na Associação dos

Armadores da Noruega.
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Brasília - A Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) repudiou ontem (22), 
o processo e os resultados da 
CPI da Funai e Incra, encerra-
da em maio pelo Congresso. A 
entidade criticou ainda a falta 
de diálogo do governo e refor-
çou a necessidade de apoio a 
mobilizações sociais contra as 
principais reformas apresen-
tadas pelo Palácio do Planalto.

O órgão máximo da Igreja 
Católica no País considera 
que não houve participação 
suficiente dos envolvidos e 
não foram ouvidas as partes 
na CPI. Para a CNBB, os par-
lamentares entregaram um 
trabalho “parcial, unilateral e 
antidemocrático”. Em nota, 
manifesta apoio ao Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi), 
que é alvo de diversas acusa-
ções do relatório apresentado 
pelo deputado ruralista Nilson 
Leitão (PSDB-MT), por conta 
de “infundadas e injustas acu-
sações que recebeu”.

Para a Igreja Católica, o 
indiciamento de missionários 

Rio - O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Rio (Alerj), 
Jorge Picciani (PMDB), elevou 
o tom das críticas contra o go-
vernador Luiz Fernando Pezão, 
seu correligionário. Ontem 
(22), em entrevista à rádio 
CBN, Picciani disse ver pos-
sibilidade de impeachment de 
Pezão. “O crime de responsabi-
lidade está agora textualizado 
em dois documentos”, disse. 

Os documentos são o parecer 
do Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE), que recomendou a 
rejeição das contas de 2016 do 
Executivo, e a resposta formal 
do governo a um ofício enviado 
pela Alerj, que comprovaria 
irregularidades nos repasses 
orçamentários aos poderes in-
dependentes, como Legislativo 
e Judiciário.

“Isso quer dizer que eu terei 
que analisar eventuais pedi-
dos de impeachment que já 
tramitam e outros que podem 
tramitar com esses elementos 
de outra forma, mas primeiro 
quero ver as contas votadas”, 
disse Picciani, lembrando que 
o parecer do TCE precisa ser 

Presidente da Alerj,

Jorge Picciani (PMDB).
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Dom Sérgio da Rocha, 

presidente da CNBB.
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Temer pede a noruegueses que façam 
parte de “momento próspero” brasileiro

no Brasil. “Temos hoje quase 
206 milhões de habitantes e 
uma grande fonte de oportuni-
dades. Nossa matriz energética 
é limpa, nossa agricultura é 
competitiva e sustentável, e 
abrigamos parque industrial 
extremamente diversifi cado”.

O presidente brasileiro tam-
bém apresentou alguns dados 
econômicos, como o cresci-
mento do PIB e a queda da taxa 
básica de juros, na tentativa de 
apresentar um cenário atrativo 
para investimentos. “Vocês en-
contrarão um país com funda-
mentos sólidos e oportunidade 
de investimentos muito segu-
ros”, disse. Temer defendeu 
que a aproximação entre Brasil 
e Noruega seja feita também 
por meio dos blocos dos quais 
participam os dois países, no 
caso, a Associação Europeia 
de Livre Comércio (EFTA) – 
grupo integrado por Noruega, 
Islândia, Liechtenstein e Suíça 
– e o Mercosul (ABr).

setores, não apenas em energia. 
No [âmbito] comercial, temos 
de aumentar as trocas com a 
Noruega”, disse o presidente ao 
discursar no evento organizado 
em Oslo pela Associação dos 
Armadores da Noruega. Desta-
cou os benefícios de se investir 

Picciani vê possibilidade 
de impeachment de Pezão

primeiro analisado em comis-
sões da Alerj para então ser 
votado no plenário.

Picciani, conhecido por ter o 
controle da base do governo na 
Alerj, não poupou críticas a Pe-
zão e ao governo federal, como 
já havia feito semana passada, 
quando chamou o governador 
de “desastrado”. Segundo o ca-
cique peemedebista, o governo 
federal “não está cumprindo sua 
parte” e Pezão é “incompetente, 
não saber argumentar e não tem 
força política” (AE).

CNBB repudia CPI da Funai 
e mobiliza contra reformas

do Cimi, que atua na defesa 
de povos indígenas há 45 anos, 
é uma “evidente tentativa de 
intimidar esta instituição tão 
importante para os indígenas, e 
de confundir a opinião pública 
sobre os direitos dos povos 
originários”. A carta é assinada 
pelo cardeal Sergio da Rocha, 
presidente da CNBB, dom 
Murilo Krieger, vice-presidente 
da CNBB, e dom Leonardo 
Steiner, secretário-geral da 
CNBB (AE).

Infl ação baixa contribui para 
crescimento econômico

de mais informações para 
vermos como a atividade se 
comporta”, explicou. O di-
retor citou ainda o efeito da 
atividade agropecuária sobre 
outros setores da economia, 
ocorrido principalmente 
no primeiro trimestre. “Os 
demais setores também se 
beneficiaram dessa safra 
favorável que tivemos neste 
ano”, acrescentou. 

Sobre o setor externo, Viana 
repetiu que o quadro para o 
balanço de pagamentos bra-
sileiro em 2017 permanece 
favorável. (AE).

Confi ança do empresário
cai no mês de junho

fi cou em 48,8 pontos. A indús-
tria extrativa foi o segmento 
que apresentou a maior queda 
em relação a maio, passou de 
57,6 para 52,7. O indicador de 
expectativas caiu de 57,4 pontos 
em maio para 54,9 pontos em 
junho, o que mostra a redução 
do otimismo dos empresários em 
relação à situação da economia 
brasileira e das empresas nos 
próximos seis meses.

Já o indicador que revela a 
percepção dos industriais sobre 
a situação atual das empresas 
e da economia fi cou estável, 
em 46 pontos, indicando que 
o empresário ainda percebe 
piora do ambiente corrente de 
negócios (ABr).



COLUNA DO HERÓDOTO

Essa história das 

pessoas escolherem 

diretamente os seus 

representantes era 

considerada uma 

utopia. 

Não havia como um ci-
dadão nos confi ns do 
território pudesse votar 

no seu preferido para senador 
ou para deputado federal. O 
melhor seria excluir a maioria 
analfabeta, sem renda e sem 
noção de política.  Só atrapa-
lhariam o desenvolvimento 
de um movimento represen-
tativo. Foi por isso que os 
constituintes estabeleceram 
que as pessoas que votavam 
e eram votadas deveriam ter 
uma certa renda. A maioria 
da população não tinha. Uma 
parte do pais não conhecia a 
moeda e usava o sistema de 
trocas conhecidas no passado 
como escambo. 

Estabeleceu –se o voto 
censitário. Afi nal, o que mais 
se poderia esperar em pleno  
século 19, em um Brasil impe-
rial? Assim os representantes 
no legislativo e no executivo 
vinham de um grupo de elei-
tores com renda, que elegiam 
eleitores com mais renda. 
Estes escolhiam os deputa-
dos e senadores que por sua 
vez tinham que provar que 
tinham mais renda do que 
seus eleitores. Era o que se 
tinha no momento, em um país 
apoiado no tripé, monocultura, 
latifúndio e trabalho  escravo.

Na mesma época havia outro 
modelo. Somava-se o número 
de eleitores e se dividia pelo 
número de vagas. Assim se 
constituía o tamanho do dis-
trito eleitoral. Cada distrito 
elege apenas um representan-
te. Pode ser para o legislativo 
municipal, estadual ou federal. 
Os candidatos só podem pedir 
votos nos distritos onde estão 
inscritos. Com isso a eleição 
fi ca barata, o eleitor conhece 
o candidato e se estabelece 
uma relação de confi ança entre 
eles. O número de senadores é 
também de acordo com a po-
pulação. Estado que tem mais 

gente elege mais senadores. 
Eles são eleitos pelo estado 

inteiro e o representa. Mas os 
deputados representam os 
distritos. Nada de suplente. Se 
alguém  morrer, nova escolha, 
nova eleição. Todo candidato 
é obrigado a prestar contas do 
fi nanciamento da campanha 
eleitoral imediatamente  após 
o recebimento. Todo mundo 
fi ca sabendo quem fi nancia 
quem. Em resumo, é assim que 
se defi ne o voto distrital puro 
americano. Não copiamos nem 
no império, nem na república.

A nobre câmara alta atual se 
constitui de 81 senadores. Três 
por estado e distrito  federal. 
Não importa o número de habi-
tantes. Estados populosos têm 
o mesmo número dos demais.  
Cada senador tem dois su-
plentes, uma deformação que 
permitiu a propagação de vices 
em tudo: prefeito, governador, 
presidente... 

O custo da campanha elei-
toral, geralmente, é bancado  
pelo primeiro suplente, que 
em troca, assume durante 
um certo período. Afi nal com 
mandato de 8 anos, dá muito 
tempo para contentar a todos. 
Quando o suplente assume ele 
passa ter as regalias do titular. 
Este pode virar ministro em um 
dia e voltar a ser senador em 
outro. Coisa que não ocorre 
no sistema americano.  A fome 
pelo poder é tanta que um 
mesmo político pode ocupar 
um cargo e reservar outro caso 
desista da empreitada. 

O sistema brasileiro é mais 
moderno, atual, e impermeável 
a corrupção de toda espécie. O 
eleitor não o conhece e muitas 
vezes não sabe quem elegeu, 
mas isso tudo é relevado na 
nossa democracia. É por isso 
que os atuais detentores do 
poder fogem do voto distrital 
como o Drácula foge da réstia 
de alho. No máximo admitem 
um sistema distrital misto, 
onde pelo menos uma par-
te vai continuar pendurada 
nas benesses pagas pelos 
contribuintes . 

(*) É jornalista, apresenta o  Jornal da 
Record News em múltipla plataforma.

COLUNA DO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

Distrital pra quê?
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Ação contra Skaf sai 
de Moro 

O ministro Edson Fachin, do 
STF, ordenou ontem (22) que 
uma frente de investigação con-
tra o presidente da Fiesp, Paulo 
Skaf, saia da alçada do juiz Sérgio 
Moro, da 13ª Vara Federal de 
Curitiba, e seja encaminhada à 
Justiça Federal de São Paulo. A 
ação é consequência da delação 
premiada de Marcelo Odebrecht. 
Fachin acatou um recurso de 
Skaf, que argumentou não haver 
relação entre os fatos narrados e 
os crimes investigados por Moro 
no âmbito da Lava Jato.

Skaf é suspeito de corrupção 
passiva e fraude eleitoral. Segun-
do depoimento de Odebrecht, o 
presidente da Fiesp recebeu R$ 
2,5 milhões não declarados para 
sua campanha ao governo do 
estado de São Paulo, em 2014. 
A quantia teria sido repassada a 
pedido de Benjamin Steinbruch, 
presidente da Companhia Side-
rúrgica Nacional (CSN).

“Do cotejo das razões recursais 
com o depoimento prestado 
pelo colaborador não constato, 
a priori, relação dos fatos com a 
operação de repercussão nacio-
nal que tramita perante a Seção 
Judiciária do Paraná”, escreveu 
Fachin no despacho em que aca-
tou o recurso. O ministro havia 
remetido o processo a Curitiba 
em abril (ABr).

Arábia Saudita 
expulsa camelos
do Catar

As tensões entre Arábia Sau-
dita e Catar ganharam um novo 
capítulo ontem (22). Ao menos 
nove mil camelos de proprie-
dade nacional do Catar foram 
expulsos do território saudita. 
Como consequência, muitos ani-
mais se perderam pelo caminho, 
alguns morreram ou fi caram 
feridos. Em entrevista ao canal 
“Al-Jazeera”, Mohammad Merri, 
da associação dos proprietários 
de camelos do Catar, criticou a 
ação. “Nós nunca vamos esque-
cer do que eles fi zeram”, disse. 

Os animais eram mantidos em 
vastas áreas em Riad, capital da 
Arábia Saudita, mas, após o país 
saudita romper relações diplo-
máticas com o Catar, resolveram 
não manter os camelos cuja 
propriedade pertece ao país.

Em 36 horas, cerca de nove 
mil camelos deixaram a Arábia 
Saudita, e a previsão da “Al 
Jazeera” é que este número 
aumente. Camelos são impor-
tantes para os países da região, 
pois eles auxiliam na produção 
de leite e carne, além de serem 
usados em competições e como 
meio de locomoção.

O Catar tem sido acusado de 
fi nanciar grupos terroristas e de 
manter vínculo com o Irã, que 
também é acusado de injetar 
dinheiro em grupos extremistas. 
Além da Arábia Saudita, também 
cortaram relações com o Catar 
os Emirados Árabes Unidos, o 
Bahrein e o Egito (ANSA).

Há especial preocupação pela situação de 29,5 milhões

de pessoas que sofrem com transtornos graves pelo

consumo de drogas, incluída a toxicodependência.

O Relatório Mundial sobre 
Drogas da ONU mostra 
especial preocupação 

pela situação de 29,5 milhões 
de pessoas que sofrem com 
transtornos graves pelo con-
sumo de drogas, incluída a 
toxicodependência, e que são 
os mais vulneráveis.

Só uma de cada seis pessoas 
que requer tratamento por estes 
transtornos recebe assistência, a 
maioria nos países desenvolvidos. 
O número de consumidores de 
drogas se mantém estável há 
cinco anos, mas os responsáveis 
pelo relatório advertem que o 
mercado das drogas está se di-
versifi cando com o surgimento de 
novas substâncias mais potentes e 
perigosas. “Aumentou a situação 
de risco para a saúde pela diver-
sifi cação e a potência de novas 
substâncias”, explicou Angela 
Me, coordenadora do relatório. 
A especialista usou como exem-
plo o fentanil, um analgésico 
em pó que é até 50 vezes mais 
potentes que a heroína e que 
causou numerosas overdoses 
nos EUA nos últimos anos. 

A maconha é a droga mais 
consumida, com 183 milhões 

Bolsonaro compartilha da mesma visão controversa de Trump, 

segundo o “Quartz”.

Após o deputado Jair Bolso-
naro aparecer em segundo lu-
gar em pesquisas de intenções 
de votos à Presidência, o jornal 
norte-americano “Quartz” pu-
blicou uma comparação entre 
o brasileiro e o presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, que também era tido 
como candidato improvável 
nas eleições à Casa Branca 
em 2016.

“A eleição de Trump en-
sinou aos norte-americanos 
que qualquer candidato, não 
importa o quanto ele pareça, 
deve ser levado a sério por 
todos antes que seja tarde 
demais”, diz o texto. De acor-
do com a publicação, embora 
a população dos EUA não 
conheça a história de Bolso-
naro, ela é parecida com a do 
republicano e, portanto, “os 
brasileiros precisam entender 
isso agora”. O deputado, que 
representa o Rio de Janeiro na 
Câmara, tem feito reivindica-
ções racistas, homofóbicas e 
xenófobas desde que entrou 
na política em 1988.

“Eu não tento agradar a 
todos. Eu não sou bom, mas 

Parma é vendido 
para chineses

Após Inter e Milan, o Parma 
também foi vendido aos chi-
neses. A agência de marketing 
Desport, liderada por Jiang 
Li Zhang, confi rmou ontem 
(22) a compra de 60% dos 
direitos do Parma Calcio 
1913. Desde o início do ano, 
o ex-jogador e ídolo do clube 
emiliano Hernán Crespo, junto 
com emissários da Desport, 
se encontravam com o até 
então proprietário do Parma, 
Marco Ferrari, para fi rmarem 
o acordo da venda. Porém, só 
agora, no fi nal da temporada, 
que foi tudo ofi cializado.

Crespo facilitou e ajudou o 
negócio entre os investidores 
chineses e o clube italiano. Por 
fazer esta mediação, o argen-
tino foi nomeado o novo vice-
-presidente do Parma. Além 
de ser o acionista majoritário 
do Parma, Jiang Li Zhang já 
tem participação no futebol 
europeu. O chinês também é 
investidor do Granada Club de 
Fútbol, da Espanha.

O Parma Football Club viveu 
um período de muito sucesso 
no fi nal dos anos 90 e início 
dos 2000, conquistando di-
versos títulos internacionais e 
nacionais. Mas, devido a uma 
grave crise financeira, faliu 
no início de 2015, fechando 
as suas portas. Em meados de 
julho, o clube foi revivido por 
empresários locais e outros 
investidores (ANSA).
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Cerca de 5% da população mundial 
consumiu drogas em 2015, diz ONU
De acordo com um relatório da ONU, divulgado ontem (21), 5% da população mundial consumiu algum 
tipo de droga em 2015, o que se traduz em aproximadamente 250 milhões de pessoas, e pelo menos 
190 mil morreram neste mesmo ano por causas diretas relacionadas com entorpecentes

de drogas, segundo o relatório, 
“representaram 70% dos im-
pactos negativos para a saúde 
associada com transtornos por 
consumo de drogas no mundo 
todo”.

Em uma situação especial-
mente arriscada estão as 12 
milhões de pessoas que se in-
jetam opioides como a heroína.

Delas, “uma de cada oito 
(1,6 milhões) está vivendo 
com HIV e mais da metade 
(6,1 milhões) com hepatite C, 
enquanto cerca de 1,3 milhão 
sofrem tanto com hepatite C 
como com HIV”. “Geralmente, 
morre o triplo de pessoas que 
consumem drogas por causa 
da hepatite C (222 mil) do que 
pelo HIV (60 mil)”, explica o 
repórter. Os consumidores de 
cocaína chegam a cerca de 17 
milhões, os de “ecstasy” são 
21,6 milhões, enquanto os de 
anfetaminas são calculadas em 
37. O relatório aponta que há 
indícios de um maior consumo 
de cocaína nos EUA e Europa, 
os dois maiores mercados, e 
que aumentaram os casos de 
tratamento por consumo desta 
droga (Agência EFE).

de usuários em 2015, mas os 
opioides, entre eles a heroína, 
seguem sendo as substâncias 
mais nocivas e as que causam 
mais mortes. O diretor da 
UNODC, Yuri Fedotov, aponta 
no relatório que “a nível mun-
dial foram registradas pelo 
menos 190 mil mortes prema-
turas - na maioria dos casos, 
evitáveis - provocadas pelas 
drogas, na maioria  atribuídas 
ao consumo de opioides”. As 

estimativas do relatório sobre 
mortes são muito conservado-
ras, como reconheceu a própria 
ONU, se levar em conta que só 
nos EUA houve 52,4 mil mortes 
por overdose em 2015.

Cerca de 35 milhões de 
pessoas consumem opiáceos 
(substâncias que procedem da 
papoula, como heroína e mor-
fi na) ou opioides (substâncias 
químicas de efeito análogo, 
como metadona). Este grupo 

Jornal dos EUA diz que Bolsonaro
é o ‘Trump brasileiro’

os outros são muito ruins. Eles 
tentam me derrubar, mas con-
tinuo a subir nas pesquisas”, 
declarou o brasileiro ao portal 
“Vice News”. O “Quartz” defi ne 
Bolsonaro como um “fenômeno 
popular” na política brasileira 
e suas declarações polêmicas 
podem ser comparadas por 
diversas vezes as de Trump. O 
magnata também é conhecido 
por seu estilo excêntrico e 
politicamente incorreto.

Segundo o jornal, o discurso 
do deputado é centrado em 

suas visões conservadoras 
sobre uma série de questões 
sociais. Ele já deixou claro 
que “preferiria ter um fi lho 
morto do que um homosse-
xual” e que a comunidade 
LGBT está tentando assumir 
a sociedade. Para Bolsona-
ro, “esses grupos querem 
alcançar nossos fi lhos para 
transformá-los em adultos 
gays para satisfazer a sexua-
lidade dos homossexuais 
no futuro”, diz a publicação 
(ANSA).

As autoridades consideram 
controlado, ontem (22), o 
incêndio em Góis, o último 
foco que permanecia ativo das 
chamas que se propagaram no 
último sábado (17) na região 
central de Portugal. O íncêndio 
causou a morte de 64 pessoas e 
deixou mais de 200 feridas. O 
comandante Carlos Tavares, da 
Defesa Civil, disse, no distrito 
de Coimbra, que os mais de 
1.200 agentes terrestres que 
combateram as chamas na 
região durante a madrugada 
começarão agora os trabalhos 
para evitar que o fogo volte.

Junto com eles trabalham 
301 bombeiros, acrescentou 
Tavares. Ele informou que es-
pera a chegada de quatro aviões 
pesados e de dois helicópteros 
à região para ajudar nos tra-
balhos e garantir o controle 
da área. O fogo em Góis era o 
último foco que ainda não havia 
sido controlado do incêndio 
que começou no último fi m de 
semana em Pedrógão Grande, 
no distrito de Leiria. Após o 
controle das chamas, mais de 
1.150 agentes se ocupam das 
tarefas dedicadas a controlar 
um perímetro com extensão 
aproximada de 153 km.

Tavares disse que o incêndio 
se alastrou com velocidade de-
vido às altas temperaturas e ao 

O fogo em Góis foi o último 

foco a ser controlado.
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Bombeiros controlam as 
chamas último foco do 
incêndio em Portugal

forte vento. Acrescentou que 
esses fatores também foram os 
principais motivos que fi zeram 
com que os bombeiros levassem 
cinco dias para controlar o 
fogo, o que foi difi cultado ainda 
pela geografi a do terreno. Pelo 
menos 64 pessoas morreram e 
204 fi caram feridas no incên-
dio, considerado o maior da 
história de Portugal. Começa 
agora a tarefa de avaliar os 
danos e continuar a busca por 
explicações sobre a origem do 
fogo (Agência EFE). 

A inadimplência no ensino supe-
rior privado apresentou nova alta 
em 2016. No ano passado, 9% das 
mensalidades foram pagas com 
atrasos de mais de 90 dias no país. 
Esse é o maior valor desde 2010, 
quando a inadimplência atingiu 
9,6%. Os dados foram divulgados 
ontem (22) pelo Sindicato das 
Mantenedoras de Ensino Superior 
(Semesp).

Em 2015, o índice de inadimplên-
cia do setor foi de 8,8%. Segundo a 

Semesp, uma das explicações para 
a alta é a crise econômica e política 
que o país enfrenta. “Ás vezes, é a 
família que banca a mensalidade, e 
aí se um membro da família perde o 
emprego, diminui a renda e começa 
a apertar para pagar a mensali-
dade”, diz o diretor executivo da 
entidade, Rodrigo Capelato.

A redução do número de novos 
contratos do Fies também é apon-
tada como causa para o aumento 
da inadimplência (ABr).

Inadimplência em faculdades 
foi de 9% em 2016
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Refl exões sobre os 10 anos
da venda da Varig

Passados exatos 10 anos 

da venda da Varig à Gol, 

cabe fazer uma refl exão 

sobre a solução dada ao 

caso

Como ex-conselheiro e 
integrante do grupo que 
concebeu um plano de 

reestruturação da companhia 
antes de sua falência – o qual 
não foi implementado por con-
ta da desastrosa intervenção 
do Governo Federal, de um 
incoerente posicionamento de 
seus credores, especialmente 
os estatais, e de uma tradi-
cional visão meramente legal 
do judiciário, pergunto: quem 
ganhou e quem perdeu? 

Poucos foram os ganhadores 
e muitos os perdedores, o que 
signifi ca que ela não foi boa. A 
solução envolveu a clássica se-
paração da companhia em uma 
empresa “boa”, com ativos, mar-
cas etc., e outra “podre”, com 
problemas e dívidas. A “boa”, 
não detentora nem sucessora 
dos passivos, é vendida para 
um investidor e o dinheiro vai 
para a “podre” (massa falida), a 
fi m de liquidar passivos dentro 
de um ordenamento legal. Este 
procedimento é juridicamente 
legal, operacionalmente possível 
e até usual. Mas nunca consegue 
cobrir os passivos. 

Foi bom e conveniente para 
a Gol: ganhou porte, eliminou 
um concorrente de peso fi can-
do com sua marca e adquiriu 
fundo de comércio. Para os 
credores, péssimo negócio. 
Melhor seria a solução que 
nossa equipe articulou den-
tro do espírito dos processos 
internacionais de recuperação 
empresarial e posteriormente 
incorporados à lei 11.101, qual 
seja: a maioria (ou totalidade) 
dos credores converteriam 
créditos em capital; investidor 
estratégico do ramo (no caso, 
a Lufthansa) aportaria novo 
capital e lideraria uma nova 

gestão; investidor fi nanceiro 
brasileiro (fundo de investi-
mento) aportaria capital e teria 
o controle acionário nacional 
previsto em lei. 

A Varig estaria viva, com to-
dos os seus ativos, capitalizada 
e bem gerida, capaz de pagar 
passivos restantes, inclusive 
tributários, com potencial va-
lorização em Bolsa, permitindo 
a recuperação de créditos 
pela venda das ações, como 
ocorreu na recuperação da 
GM, em que até dívidas tribu-
tárias foram liquidadas dessa 
forma. O único perdedor seria 
o responsável pela derrocada, 
a Fundação Rubem Berta. 
Nada mais aderente à lógica 
internacional incorporada à lei 
11.101, que diz que o objetivo 
de um processo de recupe-
ração é manter a “entidade 
econômica” funcionando, sem 
menção à pregressa “estrutura 
e propriedade societária”.

Infelizmente, este foi mais 
um caso tratado dentro da 
lógica estrita jurídica da antiga 
lei de concordatas e falên-
cias, onde a incapacidade de 
pagamento e a recuperação 
eram temas de um processo 
estritamente judicial, alheio 
aos credores, o que quase sem-
pre levava a falências. Mesmo 
após o caso Varig, estamos, 
no Brasil, longe da compre-
ensão de que a recuperação 
empresarial é um processo 
que requer um conjunto de 
advogados, administradores, 
financiadores, investidores, 
gestores de crise etc., em que 
os credores avaliam o “plano 
de recuperação”, como preco-
nizado adiante em lei.

Isso vai muito além do pedido 
de desconto do controlador, 
prazo de carência e amortiza-
ção e em nada diferente do que 
se faz no mundo desenvolvido. 

(*) - É presidente da Orchestra 
Soluções Empresariais, foi integrante 

do conselho de administração da 
Varig em 1999 e 2000.

Telmo Schoeler (*)

A - Consultoria na Prática
O que vem a sua mente quando ouve falar em consultoria estratégica? 
Líder mundial no setor, a McKinsey and Company abre suas portas para 
que universitários de todo o país possam responder a essa pergunta com 
base na própria experiência. Trata-se do McKinsey Impact Experience, 
uma iniciativa inédita. Por meio do site (http://www.mckinsey.com/featu-
res/impact-experience/overview/pt-br), estudantes, não importa o curso 
que fazem, podem se inscrever no processo seletivo para ter a chance de 
experimentar o trabalho na maior consultoria estratégica do mundo - e, 
de quebra, pular algumas etapas do processo de admissão. A McKinsey 
ainda vai custear os gastos dos selecionados nas etapas presenciais em 
São Paulo. As inscrições estão abertas e vão até 13 de agosto.

B - Uber da Lavagem 
A startup Lavô repaginou um serviço antigo apostando em uma saída 
ecologicamente correta. Funciona semelhante ao sistema do Uber. O 
cliente solicita lavagem de carro por aplicativo de celular, com paga-
mento feito no cartão de crédito ou débito, não precisando se deslocar e 
nem esperar em fi las. Ao invés de usar água, a lavagem é feita com uma 
cera líquida que age sobre a sujeira, desfragmentando-a e facilitando 
a limpeza, sem arranhar a pintura do veículo. Além de ser um negócio 
inovador, por propor um serviço que vai até o cliente, não gera impacto 
ambiental pela economia de água e também por ser digital. A Lavô tem 
feito parcerias com lavajatos para expandir o sistema de lavagem a seco. 
Interessados podem se inscrever através do site: (www.lavo.online). 

C - Faculdade das Flores
A Faculdade de Agronegócios de Holambra (Faagroh), também denomi-
nada Faculdade das Flores, é a primeira do país a focar exclusivamente 
nessa área de conhecimento e consolida Holambra como um centro 
de referência nos setores de fl oricultura, horticultura e tecnologia de 
produção de sementes e mudas. O curso, que é uma parceria entre 
a Prefeitura de Holambra e a Faculdade de Jaguariúna (FAJ), já foi 
avaliado e aprovado pelo Ministério da Educação. Serão oferecidas 80 
vagas para aulas no período noturno, com duração de cinco semestres. 
As aulas acontecem a partir de julho na Escola Municipal Parque dos 
Ipês. O mini sítio localizado próximo à escola servirá de estrutura para 
as atividades práticas. Para inscrever-se no processo seletivo e saber 
mais sobre a grade curricular e valores, acesse (www.faj.br).

D - Legalização dos Jogos
Com o objetivo de promover a discussão do assunto e defi nir diretrizes 
de atuação pública e privada capazes de infl uenciar o ritmo do processo 
de regulamentação, acontece no Tivoli Mofarrej, nos próximos dias 26 e 
27, o IV Brazilian Gaming Congress, um encontro entre especialistas e 
players do segmento do Brasil e de países com tradição na exploração de 
jogos. O evento deverá reunir mais de 200 congressistas e 10 empresas 
dos setor entre expositoras e patrocinadoras. Organizada pela Clarion 
Events Brasil, esta 4a edição integra o portfólio global para o setor que 
inclui a ICE Totally Gaming - maior feira do mundo dedicada a esse 
mercado, que recebeu em sua última edição realizada em fevereiro, 
em Londres, cerca de 28,5 mil visitantes. Informações no site (www.
braziliangamingcongress.com.br). 

E - Animais Idosos
Nos dias 1 e 2 de julho, a Cobasi, a Labyes e a Royal Canin organizam 
um evento especial para animais idosos. Será na Cobasi Villa Lobos, na 
Rua Manuel Velasco, 90, Vila Leopoldina, das 12h00 às 18h00. Donos de 
animais idosos podem levar seus pets para brincar em uma estrutura de 
agility com pneu, rampa e túnel que é importante para estimular esses 
animais e mantê-los saudáveis. Poderão, também, tirar fotos com seus 
pets e recebe-las na hora e se deliciar na barraca de pipoca. Haverá no 
espaço materiais com dicas para quem tem animais idosos, descontos 
nos produtos da linha sênior da Royal Canin e dos produtos para pets 
idosos da Labyes.  A ONG ‘Vira-Lata é 10’ participa promovendo adoção 
de cães e gatos idosos. Mais informações: (www.cobasi.com.br). 

F - Profi ssionais do Design
Até o dia 6 de agosto estarão abertas as inscrições para a 31ª edição do 
Prêmio Design MCB no site (www.mcb.org.br). Realizado pelo Museu 
da Casa Brasileira, a premiação é a mais tradicional e reconhecida do 
segmento no Brasil. Criado em 1986, objetiva valorizar a atuação dos 
profi ssionais do design junto à indústria brasileira, incorporando uma 
ampla gama de ações no campo de atuação do design. As categorias se 
dividem em produtos e trabalhos escritos. Para os produtos, são sete 
categorias: Mobiliário, Utensílios, Iluminação, Têxteis, Equipamentos 
Eletroeletrônicos, Equipamentos de Construção e Equipamentos de 
Transporte. Já Trabalhos Escritos abrange publicações cujo tema central 
esteja ligado ao campo do design em suas mais diversas especialidades. 

G - Destinos da Europa
A 28ª edição do tradicional Prêmio Europa de Comunicação, que busca  
reconhecer e encorajar a produção de matérias e reportagens sobre des-
tinos da Europa, já atingiu uma margem de 100 participantes. Realizado 
pela Comissão Europeia de Turismo, dará aos vencedores das melhores 
matérias uma viagem por Eslovênia, Croácia e Portugal. O prêmio é 
dividido em três categorias: Melhor matéria impressa: reportagem ou 
série fotográfi ca original, publicada em uma revista ou jornal impressos; 
Melhor matéria online: reportagem ou série fotográfi ca original publicada 
na internet, em um blog, portal, jornal ou revista digital; e  Melhor matéria 
audiovisual: reportagens originais divulgadas em TV, rádio ou internet 
de, pelo menos, 30 segundos. Inscrições: (www.premioeuropa.com.br). 

H - Encontro de Guincheiros 
Neste domingo (25), Cotia será palco de mais uma edição do Encontro de 
Guincheiros do Estado de São Paulo. A festa é em comemoração ao Dia 
do Guincheiro, lembrado em 29 de junho e começa às 9h00 no recinto de 
eventos da cidade. Além de uma confraternização entre a sociedade e os 
empresários e trabalhadores da categoria, a festa contará com exposição de 
veículos e equipamentos novos, relíquias automobilísticas, venda de alimen-
tos variados e distribuição de brindes. O encontro é uma oportunidade de 
estar junto dos amigos e fornecedores, além de compartilhar de momentos 
agradáveis com a sociedade. A festa é aberta ao público e a entrada gratuita.

I - Concurso para Professores
A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da 
Universidade de São Paulo (USP) abriu concurso público de títulos e 
provas para o provimento de dois cargos de Professor Titular (MS-6) 
junto ao Departamento de Economia. A contratação será em Regime de 
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) com salário de R$ 
15.862,33. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, 
por meio do link (https://uspdigital.usp.br/gr/admissao). Mais informações 
sobre este e outros concursos abertos na FEA-USP: (www.fea.usp.br/
fea/concursos-e-processos-seletivos/docente/editais-abertos).

J - Pós no Mauá 
Para os interessados em aprimorar ainda mais os seus conhecimentos 
nas áreas de Engenharia, Administração e Design, o Instituto Mauá de 
Tecnologia está com inscrições abertas para os cursos de Pós-Graduação 
no segundo semestre. São mais de 10 cursos, entre Especialização e 
Aperfeiçoamento localizados nos campi de São Paulo e de São Caetano do 
Sul. Entre as diferentes opções de cursos, além do curso de Engenharia 
Automotiva, que ganhou um novo laboratório de excelência, estão a espe-
cialização em Engenharia Metroviária e Ferroviária, criado para atender 
à demanda das empresas no setor, e um novo curso de aperfeiçoamento, 
no contexto da Gestão do Espaço Construído, focado na Administração 
de Condomínios Residenciais. Informações: tel. (11) 4239- 3401 (http://
maua.br/pos-graduacao) ou (http://maua.br/pos-graduacao/mestrado).

A - Consultoria na Prática
O que vem a sua mente quando ouve falar em consultoria estratégica? 

D - Legalização dos Jogos
Com o objetivo de promover a discussão do assunto e defi nir diretrizes 

Baixa temperatura 
aumenta procura 
por aquecedores

A chegada do inverno e a queda 
das temperaturas infl uenciam 
diretamente no comportamento 
de compra do consumidor. Um 
levantamento realizado pelo 
Zoom (www.zoom.com.br), site 
e app comparador de preços e 
produtos, revela o aumento das 
buscas por categorias sazonais, 
como aquecedores de ambiente, 
edredons e aparelhos de fondue. 
Comparando os primeiros dez 
dias de junho com o mesmo perío-
do de maio, é possível observar 
um aumento de 213% nas buscas 
por aquecedores elétricos de 
ambiente.

As variações de preço desse 
produto chegam a 142%, como 
é o caso do Aquecedor Elétrico 
Resistência Cadence AQC800, o 
mais caro entre os mais buscados, 
custando entre R$ 389,00 e R$ 
944,99. A segunda maior variação 
é de 108% e fi ca com o Aquece-
dor Elétrico Termoventilador 
Cadence AQC419 , com preços 
entre R$ 64,90 e R$ 134,99. O 
líder de buscas dessa categoria é 
o Aquecedor Elétrico Cerâmica 
Cadence AQC415, com variação 
de preço de 22%, já que custa 
entre R$ 249,00 e R$ 303,05.

Ainda nos primeiros dias de 
junho é possível observar um 
aumento de 182% na procura por 
aparelhos de fondue. No entanto, 
alguns artigos que costumam 
ser mais populares no inverno 
apresentaram aumento na de-
manda desde maio, quando as 
temperaturas começaram a cair 
na maioria dos estados brasilei-
ros. Comparando maio com abril, 
a busca por cobertores cresceu 
33%, os edredons tiveram um 
aumento de 28,78%, seguido 
pelos vinhos com 20%.

Infl ação deve fechar o ano em 3,8%, diz Banco Central.

De acordo com o Relatório 
de Infl ação, divulgado ontem 
(22), em Brasília, pelo Banco 
Central (BC), a projeção para 
a expansão do PIB segue em 
0,5% para 2017. Entretanto, 
no relatório, o BC cita as 
reformas propostas pelo go-
verno, como a da Previdência 
e trabalhista, para que a eco-
nomia se recupere este ano. “A 
manutenção, por tempo pro-
longado, de níveis de incerteza 
elevados sobre a evolução do 
processo de reformas e ajustes 
na economia pode ter impacto 
negativo sobre a atividade”.

Sobre a infl ação, o Banco 
Central diz que “permanece 
favorável, com desinflação 
difundida inclusive nos com-
ponentes mais sensíveis ao 
ciclo econômico e à política 
monetária [defi nição da taxa 
básica de juros, a Selic]”, diz o 
relatório. As projeções para a 
infl ação são apresentadas em 
quatro cenários. A “projeção 
central”, elaborada consi-
derando as estimativas do 
mercado para a taxa de juros 

O Índice de Confi ança da Indústria apresentou uma 
queda de 2,3 pontos na prévia de junho, na comparação 
com o resultado consolidado de maio, chegando a 90 
pontos, em uma escala de zero a 200 pontos. Caso o 
resultado se confi rme na pesquisa consolidada deste 
mês, será a primeira queda do indicador depois de três 
altas consecutivas. A pesquisa foi feita pela Fundação 
Getúlio Vargas. A prévia mostra que os empresários 
estão menos confi antes em relação tanto ao presente 
quanto ao futuro. 

O Índice de Expectativas recuou 3,2 pontos, chegan-
do a 92,5 pontos, e o Índice da Situação Atual (ISA) 
diminuiu 1,3 ponto, atingindo 87,7 pontos. O Nível de 
Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (NUCI) 
recuou 0,1 ponto percentual na prévia de junho, indo 
para 74,6%. O resultado manteria o NUCI relativamente 
estável em relação ao mês anterior. Para a prévia de 
junho de 2017 foram consultadas 786 empresas entre 
os dias 1º e 20 deste mês. O resultado fi nal da pesquisa 
será divulgado no dia 28 próximo (ABr).

Christine Lagarde condenou a corrupção, evasão fi scal e 

fi nanciamento do terrorismo.

Em um discurso inaugural 
diante do plenário do 
Grupo de Ação Financei-

ra contra lavagem de dinheiro, 
ela pediu para “intensifi car a 
luta contra a corrupção e eva-
são fi scal”. 

Na sua opinião, o efeito dominó 
que provoca a falta de pagamento 
de impostos é um fator importan-
te para um “descontentamento 
popular e instabilidade econô-
mica”. A evasão fi scal, lembrou, 
faz com que “aumente a dívida 
pública e diminua o investimento 
em educação, saúde e outros 
serviços públicos. Signifi ca mais 
desigualdade, já que os mais 
vulneráveis são os mais afetados 
pela forte queda das despesas 
sociais”.
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Corrupção e evasão fi scal são os 
grandes desafi os da economia

A diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, disse ontem (22), em Valência, 
na Espanha, que a corrupção, evasão fi scal, fi nanciamento do terrorismo e a exclusão fi nanceira são os 
grandes desafi os da economia global

A diretora do FMI também fez 
apelo para “afogar os fl uxos fi -
nanceiros” que alimentam o ter-
rorismo no mundo e pediu um 
maior trabalho de capacitação 
e o entendimento de novas tec-
nologias fi nanceiras, como as 
moedas virtuais. Neste sentido, 
lembrou que o chamado fi ntech 
(nova tecnologia fi nanceira) é 
uma “faca de dois gumes”, que 
pode ser utilizada por redes 
terroristas, mas também pode 
ajudar na linha de defesa contra 
elas. Outro ponto destacado 
por Lagarde foi a necessidade 
de evitar a exclusão de pessoas 
em países em desenvolvimento 
do sistema bancário, pedindo 
melhores estruturas regulado-
ras (Agência EFE).

BC: crescimento do PIB em 0,5% e 
infl ação fi ca em 3,8%

e o câmbio, indica infl ação em 
torno de 3,8%, 0,2 ponto per-
centual abaixo da divulgada no 
relatório de março.

Para o fi m de 2018, a pro-
jeção permaneceu em 4,5%. 
Na estimativa para a infl ação 
em 12 meses encerrados no 
fi nal do segundo trimestre de 
2019, o índice cai para 4,3%. 
No cenário com taxa de câmbio 
constante em R$ 3,30 e taxa 
Selic estimada pelo mercado 

fi nanceiro, a projeção para a 
infl ação este ano fi ca em 3,8% 
e sobe para 4,3% em 2018, 
abaixo do centro da meta 
perseguida pelo BC (4,5%). 
O BC também divulgou as 
projeções feitas com taxa de 
juros inalterada no atual pa-
tamar (10,25% ao ano), mas 
considera essas estimativas 
“pouco informativas” porque 
a Selic está em processo de 
redução (ABr).

Confi ança da Indústria cai 2,3 pontos em prévia da FGV

METALURGICA ARICANDUVA S.A. - CNPJ nº 61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7 - Ata da Assembleia Ge-
ral Ordinária, realizada em 17/04/2017 - Data, Hora e Local: 17/04/2017, às 09:00hs, na sede social na Avenida 
Paulista, 352, 11º andar, sala 115, nesta Capital. Convocação: Edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
e no jornal Empresas & Negócios dos dias 04, 07 e 08/03/2017. Presença: Acionistas representando mais de 2/3 do 
capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Rogério 
Giorgi Pagliari. Forma da Ata: A assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, 
§ 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, 
deliberaram: 1. Aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.16, publicados no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios do dia 05/04/17, tendo os acionistas sido avisados 
de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 
04, 07 e 08/03/17; 2. Eleger para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 
2020: Diretor-Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de 
identidade RG nº 1.903.877-X-SSP/SP e do CPF/MF 004.905.128-87, residente e domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta 
Capital; Diretor-Superintendente: Roberto Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula 
de identidade RG nº 2.924.914-SSP/SP e do CPF/MF nº 060.465.508-82, residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto 
Penteado, 84, nesta Capital; Diretor-Gerente: Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula 
de identidade RG nº 4.593.629-SSP/SP e do CPF/MF nº 091.320.908-20, residente e domiciliado na praça Renzo Pagliari 
nº 167, nesta Capital; e, Diretor-Administrativo: Flávio de Bernardi, brasileiro, casado, técnico contábil, portador da 
cédula de identidade RG nº 3.594.899-SSP/SP e do CPF/MF nº 035.540.238-68, residente e domiciliado na rua Tamarataca, 
239, 6º andar, nesta Capital. Ficam vagas as demais diretorias; e, 3. Fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários 
mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 17 
de abril de 2017. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Rogério Giorgi Pagliari, Secretário. Acionistas: 
Helofredo Participações Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade 
de Participações Ltda., p/ Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações 
Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp./ Guilherme Aze-
vedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Embalagens Americana Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi 
Pagliari; Glicínea Empreendimentos Participações Ltda., Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Limantos 
Participações Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Refinaria Nacional de Sal S.A., p/ 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. p/ Roberto 
Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; e Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 17 de abril de 2017. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Rogério Giorgi Pagliari - Secretário. JUCESP nº 263.955/17-5 em 09/06/2017.
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A saúde do Brasil
em xeque

O Brasil talvez viva 

hoje um dos momentos 

mais delicados de sua 

história.

Escândalos de corrupção 

atingem todos os 

partidos, colocando 

instituições seculares à 

beira do descrédito. 

Os desvios envolvem po-
líticos de todas as cores 
e instâncias das mais 

variadas. Difícil salvar desse 
lodaçal um ministério, uma 
secretaria, um governo, seja de 
onde for. Claro que os refl exos 
se dão em todos os campos. Na 
Saúde, por exemplo, o rombo 
deixado pela malversação dos 
recursos públicos foi de R$ 20 
bilhões em 2016. 

Dinheiro que deveria ser 
usado para construção de hos-
pitais, compra de equipamen-
tos, contratação de médicos e 
outros profi ssionais vazou para 
os bolsos de quadrilhas infi l-
tradas na máquina do estado. 
Assim, a situação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), já ex-
tremamente preocupante em 
virtude do subfi nanciamento 
fi ca cada vez mais caótica. 

A agravante é que o Governo 
aprovou uma Lei que congela 
por 20 anos os parcos investi-
mentos no setor, o que sinaliza 
tempos de provação para os 
pacientes, em especial para 
os mais vulneráveis social e 
economicamente.

As boas cabeças do País 
e os chamados homens de 
boa vontade têm de se unir 
rapidamente para evitar um 
mal ainda maior. Atualmente, 
a saúde virou mero negócio, 
em vez de focar no bem estar 
do cidadão. É explorada por 
muitos maus gestores e maus 
empresários, que, se ainda não 
são regra, faz anos deixaram 
de ser exceção.

Isso fi ca evidente quando 
falamos de formação médi-
ca. Faculdades são abertas 
sem hospital-escola, sem 
professores qualifi cados, sem 
preceptoria e com grade cur-
ricular contestável todos os 
dias. Assim, todos os anos, são 
ejetados para a linha de frente 
de atendimento profi ssionais 
de formação insufi ciente e que 
representam risco à saúde dos 
pacientes. No mais recente 
Exame Cremesp com forman-
dos de medicina, realizado 

ao término de 2016, quase a 
metade dos participantes da 
avaliação não atingiu a nota 
mínima para aprovação.

É calamidade mesmo! Cer-
ca de metade dos médicos 
que acabou de entrar no 
mercado de trabalho não está 
apta a exercer a medicina. 
Muitos dos recém-formados 
desconhecem o diagnóstico 
ou tratamento adequado de 
casos básicos e problemas 
de saúde frequentes, como 
tratamento inicial do infarto 
agudo do miocárdio, hiperten-
são arterial; crise de asma do 
adulto e criança; atendimento 
inicial de vítima de acidente 
automobilístico; diagnóstico 
de hipertireoidismo, conduta 
na cetoacidose diabética e na 
identifi cação de quadro de do-
enças mentais (esquizofrenia, 
distúrbio bipolar) etc.

Reverter esse quadro e esca-
par de um xeque-mate passa 
necessariamente pela revisão 
da forma de fazer política no 
Brasil, de gerir a coisa pública 
e também pela revisão do mo-
delo de saúde aqui implantado. 
Não é mais possível conti-
nuarmos na idade da treva, 
propondo políticas ao SUS e 
a área suplementar com base 
na doença. Precisamos que a 
atenção tenha como prioridade 
a prevenção e a promoção em 
saúde. 

Humanizando a medicina, 
passando a enxergar o pa-
ciente como gente não como 
um número de quarto ou uma 
carteira de plano de saúde 
estaremos também formando 
o alicerce de futuras gerações 
saudáveis. Com essa ênfase, 
pouco a pouco, pacientes 
deixarão de se submeter a 
procedimentos ou exames de 
alto custo e mais complexos. 

Será uma economia que se 
reverterá para outras necessi-
dades em saúde. O cidadão se 
manterá saudável, pois terá a 
possibilidade de uma doença 
diagnosticada antes e uma 
intervenção competente para 
evitá-la. Esse processo é de 
uma riqueza incrível para um 
sistema de saúde.

Então, está mais do que na 
hora de abrirmos os olhos e 
passar a investir na qualidade 
de vida e no bem estar.

 
(*) - É presidente da Sociedade 

Brasileira de Clínica Médica e 
professor afi liado do Hospital
Militar de Área de São Paulo.

Antonio Carlos Lopes (*)

Informações 
sobre gestão 
de pessoas 
do Poder 
Executivo

O Ministério do Planeja-
mento lançou ontem (22) o 
Painel Estatístico de Pessoal 
(PEP), portal eletrônico que 
reúne em um único de acesso 
as informações estatísticas 
sobre gestão de pessoas do 
Poder Executivo Federal. 
Segundo o secretário de 
Gestão de Pessoas, Augusto 
Akira Chiba, o sistema auto-
matizado simplifi ca o acesso 
e a visualização de dados, 
além de permitir consultas 
personalizadas.

“O painel dá maior trans-
parência porque, muitas 
vezes, as informações estão 
no boletim, só que o usuário 
não consegue extrair e tratar 
os dados. É um ‘faça você 
mesmo’, com uma ferra-
menta para fazer os cruza-
mentos que quiser”, disse. 
Atualmente, as informações 
sobre gestão de pessoas do 
Executivo estão disponíveis 
no Boletim Estatístico de 
Pessoal, que são tabelas atu-
alizadas a cada três meses. A 
ideia é transformar dados em 
informações de apoio para 
gestores públicos, cidadãos 
e imprensa. 

Segundo o ministério, a 
nova ferramenta fornecerá 
uma ampla base de informa-
ções que serão atualizadas 
mensalmente, com opções 
de consulta e uso de grá-
ficos, mapas e planilhas, 
facilitando o agrupamento 
e o cruzamento dos dados. 
Por meio do portal, também 
será possível fazer análises 
associativas sobre despesas 
de pessoal, quantitativos de 
servidores, remunerações, 
concursos, cargos e funções 
e aposentadorias. O painel 
concentra as informações 
estatísticas desde janeiro de 
2017 e está disponível em: 
(https://pep.planejamento.
gov.br/) (ABr).

No primeiro dia da visita do presidente 
Michel Temer à Noruega, o governo do 
país nórdico anunciou ontem (22) um 
corte de 50% no dinheiro enviado ao 
Brasil para enfrentar o desmatamento na 
Floresta Amazônica. A Noruega é a maior 
doadora do Fundo Amazônia, instituído 
em 2008 para captar recursos para ações 
de prevenção, monitoramento e combate 
ao desmatamento e para promover o uso 
sustentável da fl oresta.

Desde então, Oslo já doou R$ 2,8 bilhões, 

valor mais de 45 vezes maior que o da 
segunda colocada na lista, a Alemanha, 
com R$ 60,7 milhões, de acordo com dados 
disponíveis no site do Fundo da Amazônia. 
O último aporte norueguês, realizado em 
dezembro de 2016, foi de R$ 330 milhões.

O contrato entre a nação nórdica e o 
Bndes, responsável pelo fundo, não prevê 
limite máximo de recursos, mas diz que o 
dinheiro será usado em projetos até 2020.

Recentemente, a Noruega já havia 
mostrado preocupação com o aumento 

do ritmo do desmatamento na Amazônia 
e com a aprovação pelo Congresso de 
duas medidas provisórias que reduziam 
a área de proteção ambiental na fl oresta, 
ambas vetadas por Temer. O presidente 
desembarcou em Oslo ontem e teve um 
encontro com investidores noruegueses. 
Ele é acompanhado pelo ministro do Meio 
Ambiente do Brasil, Sarney Filho, que disse 
que o aumento do desmatamento se deve 
a “cortes no orçamento” promovidos pelo 
governo de Dilma Rousseff (ANSA).

A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa apro-
vou projeto, apresentado pelo 
deputado João Daniel (PT-SE), 
que obriga a Política Nacional 
do Idoso a criar serviços de 
cuidado em domicílio, para 
idosos que necessitem de apoio 
ou suporte para as atividades 
diárias rotineiras. O texto 
também prevê a criação de 
centros de atendimento para 
abrigar idosos.

O projeto recebeu parecer 
favorável da relatora, deputada 
Cristiane Brasil (PTB-RJ). Ela 
apresentou um substitutivo que 
engloba essa proposta e outras 
duas que tramitam apensadas, 
que também tratam do aten-
dimento domiciliar de idosos. 
Segundo a deputada, os proje-
tos trazem para o Legislativo o 
debate sobre o chamado “cui-
dado de longa duração”, que 
envolve a prestação de serviços 
demandados por pessoas com 
grau reduzido de capacidade 
funcional, física ou cognitiva.

Cristiane lembrou que a po-
pulação brasileira passa por um 

Às vésperas do início das 
festas juninas, as atividades 
da Câmara foram reduzidas. 
Amanhã (24), é celebrado o 
dia de São João e muitos par-
lamentares da Casa voltaram 
mais cedo para seus estados 
para aproveitar os festejos 
em suas bases eleitorais. Os 
dias de terça e quarta-feira, 
tradicionalmente os mais mo-
vimentados na Câmara, foram 
bem tranquilos nesta semana. 
Ontem (22), apenas duas co-
missões relizaram audiências. 
Dos 513 deputados, apenas 
17 registraram presença  até 
o início da tarde.

Ao longo da semana, várias 
reuniões das comissões per-
manentes foram canceladas e 
o plenário abriu sessão de vo-
tação apenas na última terça-
-feira (20). Foram aprovados 
poucos projetos, entre eles, o 
que libera a comercialização 
de medicamentos com subs-
tâncias inibidoras do apetite.

A afi rmação foi feita pelo 
comandante do Exér-
cito, general Eduardo 

Villas Bôas, em audiência públi-
ca ontem (22) na Comissão de 
Defesa Nacional da Câmara. O 
general revelou que projeções 
trabalhadas pelo Exército 
calculam em cerca de U$ 23 
trilhões o potencial em recursos 
naturais existente apenas na 
região amazônica. 

Apesar disso, não existiria 
nenhum projeto específi co de 
aproveitamento destas gigan-
tescas riquezas, refl etido ainda 
no entender de Villas Bôas na 
ausência de um projeto nacio-
nal como um todo. Ele concor-
dou com a afi rmação de Roberto 
Requião (PMDB-PR) para 
quem ‘o Brasil é grande demais 
pra abrir mão de um projeto 
nacional’. “É exatamente isso, 
o Brasil é um superdotado num 
corpo de adolescente. A Ama-
zônia continua praticamente 
abandonada, falta um projeto 
e densidade de pensamento”, 

A Comissão de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com 
Defi ciência aprovou proposta 
que institui o Serviço de Apoio 
Especializado para Atividades 
Básicas da Vida Diária para pes-
soas em situação de dependên-
cia. O objetivo é oferecer, com 
recursos públicos, o serviço 
de cuidador para pessoas com 
defi ciência severa ou idosos 
que precisem de ajuda para 
atividades diárias como tomar 
banho ou se trocar.

O projeto, de autoria da depu-
tada Mara Gabrilli (PSDB-SP) 
recebeu parecer favorável do 
relator, deputado Cabo Sabino 
(PR-CE). Elaborado pelo depu-
tado João Campos (PRB-GO), e 
aprovado em maio, o substituti-
vo da Comissão de Seguridade 
prevê o serviço de cuidador 
para todas as pessoas com 

elevado grau de dependência. 
Cabo Sabino elogiou a proposta, 
que segundo ele aperfeiçoa a 
legislação para deixar explícito 
a previsão de oferecimento de 
apoio adicional, na fi gura do 
cuidador. 

De acordo com o projeto, o 
serviço será fi nanciado pelos 
recursos do Fundo Nacional 
de Assistência Social (FNAS). 
Vinculado ao Ministério do De-
senvolvimento Social, o fundo 
fi nancia ações de assistência 
social no País. As diretrizes, 
os critérios de elegibilidade e 
os procedimentos do serviço 
serão definidos em regula-
mento pelo governo federal. A 
proposta, que tramita de forma 
conclusiva, será analisada agora 
nas comissões de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

A tendência de quórum baixo deve se manter

na próxima semana.

Relatora, deputada Cristiane Brasil.

Cabo Sabino: A proposição deixa explícito a previsão de 

oferecimento de apoio adicional, na fi gura do cuidador.

Comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, em 

audiência pública no Senado.
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Para comandante do Exército, 
país precisa de projeto

para recursos da Amazônia
O Brasil é uma nação sem consciência da sua própria grandeza e das riquezas presentes em seu território

na Guerra Fria, o que dividiu se-
tores, levou ao abandono de um 
projeto nacional e evolui hoje 
para a “perda da identidade e o 
estiolamento da auto-estima”.

As afi rmações de Villas Bôas 
em relação à região amazônica e 
à crise de projetos foram apoia-
das por senadores como Cris-
tovam Buarque (PPS-DF), Va-
nessa Graziottin (PCdoB-AM) 
e Lindbergh Farias (PT-RJ). 
Para Cristovam, até hoje amplos 
setores da sociedade brasileira 
continuam presos a mecanismos 
ideológicos herdados da Guerra 
Fria, o que ele percebe como 
“um anacronismo”.

Villas Bôas também fez 
questão de reiterar que vê 
com “preocupação” uma maior 
abertura para a exploração das 
riquezas minerais por empresas 
de fora. Mencionou que o Exér-
cito tem levantamentos sobre a 
“estranha coincidência” entre a 
demarcação de terras indígenas 
com a presença das riquezas 
minerais (Ag.Senado).

afirmou o comandante do 
Exército.

Villas Bôas voltou a reiterar 
declarações recentes dadas à 
imprensa para quem “o Brasil 
está à deriva, sem rumo”, como 
consequência de um acúmulo 
de crises que iria além de seus 
aspectos econômicos. Fez 

questão de reiterar que este 
diagnóstico não se aplicaria à 
atual gestão federal, pois este 
processo “já vem há muito 
tempo”. Ele entende que um 
dos equívocos cometidos pela 
sociedade brasileira foi deixar-
-se levar pelas linhas de con-
frontação ideológica existentes 

Câmara reduz atividades 
em tempo de festas juninas

A tendência de quórum baixo 
deve se manter na próxima 
semana, quando se celebra o 
Dia de São Pedro (29), data que 
também motiva a realização de 
grandes festas juninas. 

A movimentação na Casa, 
no entanto já estava alterada 
há algumas semanas devido 
à paralisação do andamento 
de projetos polêmicos, como 
o da reforma da Previdência. 
Algumas lideranças apostam 

que o ritmo pode se inten-
sifi car, caso chegue à Casa a 
denúncia da Procuradoria-
-Geral da República contra 
o presidente Michel Temer, 
situação que caberá à Câmara 
julgar se aceita ou não. O 
presidente da Casa, Rodrigo 
Maia, já adiantou que pode 
suspender o recesso previs-
to para o mês de julho a fi m 
de acelerar a tramitação do 
processo (ABr).

Criação do serviço de atendimento 
domiciliar a idoso

processo de envelhecimento e o 
Estado precisa estar preparado 
para atender os idosos com 
políticas públicas adequadas. O 
texto determina que a política 
de atendimento aos idosos deve 
incluir serviços de atenção ao 
idoso e de apoio aos familiares 
e cuidadores informais em 
centros-dia e centros-noite. O 
idoso poderá passar o dia no 
centro e até dormir à noite, 
caso haja necessidade familiar.

A proposta determina tam-
bém a criação de serviço de cui-
dado domiciliar para idosos que 
necessitem de apoio extensivo e 
generalizado de terceiros, como 
pessoas com Mal de Alzheimer e 
outras moléstias incapacitantes. 
O projeto tramita em caráter 
conclusivo e será analisado ago-
ra nas comissões de Seguridade 
Social; de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Serviço de cuidador para 
pessoas em situação

de dependência

Noruega corta recursos para Amazônia
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ECOLIFE LAGOA TAQUARAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF nº 08.421.881/0001-26 - NIRE 35.224.401.415 

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS 
Com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Olimpíadas, nº 66, 13º andar, conjunto 131 (parte),  
Vila Olímpia, CEP 04551-000, com seu Contrato Social devidamente arquivado perante a JUCESP 
sob o NIRE 35.224.401.415, vem a público divulgar que, em 12/06/2017, foi aprovada por unanimidade 
dos sócios, com fundamento nos artigos 1.082, II, e 1.084 do Código Civil Brasileiro, a redução parcial 
do capital social em R$ 1.374.000,00 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil reais), com o 
cancelamento de 1.374.000 (um milhão, trezentas e setenta e quatro mil) quotas e restituição 
proporcional de capital aos sócios.  São Paulo, 21 de Junho de 2017. 

Emilio Della Togna Neto - Diretor

7ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Capital. EDITAL DE DECLARAÇÃO DE 
AUSÊNCIA DE PAULO JULIO VICENTE. PROCESSO Nº 1126677-30.2015.8.26.0100. A 
Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da Sétima Vara da Família e Sucessões do 
Foro Central da Capital. FAZ SABER a PAULO JULIO VICENTE brasileiro, solteiro, maior, filho 
de Jose Vicente e Noêmia Camargo Vicente, nascido aos 19/03/1969, que em sentença 
exarada em 23/02/2016, foi declarada sua ausência, tramite que se processa nesta vara e 
respectivo cartório, tendo em vista que o mesmo, se encontra em lugar incerto e desconhecido foi 
determinado a citação por edital, a fim de que o mesmo entre na posse de seus bens. No prazo 
de 10(dez) dias a contar após o decurso do prazo do presente edital se habilite, ou conteste sob 
pena de presumirem aceitos verdadeiros os fatos constantes das declarações. Estando em 
termos é expedido o presente edital, para que se produza os seus fins e efeitos de direito, é 
expedido o presente edital o qual será publicado na forma da Lei. 

Atacadão S.A.  –  CNPJ nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/03/2017

Data e Hora: Aos 21/03/2017, as 10 horas. Local: sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000. Convocação: Dispensada a convocação face à presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social, conforme o artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”). Mesa: Sebastien Durchon, Presidente; e 
Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. Deliberações 
Tomadas por Unanimidade: (I) Aprovar o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, que estabelece os termos e condições que permitem 
a outorga de opções de compra de ações da Companhia aos administradores e executivos do Atacadão S.A., Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e 
Banco CSF S.A. Suspensão dos Trabalhos. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata 
lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Sebastien Durchon - Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - 
Secretário. Acionistas presentes: Carrefour Nederland B.V., p.p. Sebastien Durchon; Carrefour S.A., p.p. Sebastien Durchon; e Península II Fundo 
de Investimento em Participações, p.p. Walter Vannini e Flavio de Moraes Correia. Certifi co que a presente é cópia da original lavrada em livro pró-
prio. São Paulo, 21/03/2017. Mesa: Sebastien Durchon - Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretário. JUCESP sob nº 205.239/17-1, 
em 04/05/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Atacadão S.A.  –  CNPJ nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/04/2017

Data e Hora: Aos 28/04/2017, às 10 horas. Local: sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000. Presença: conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas compareceram 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Publicações: o Edital de Convocação foi devidamente publicado nas edições de 
20, 21 a 24 e 25/04/2017, do Jornal Empresas & Negócios, páginas 6, 7 e 5, respectivamente e de 20, 21 e 25/04/2017, do Diário Ofi cial Empresarial 
do Estado de São Paulo, páginas 60, 58 e 141, respectivamente. As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016 
foram devidamente publicadas no Jornal Empresas & Negócios, edição de 20/04/2017, página 06 e no Diário Ofi cial Empresarial do Estado de São Paulo, 
edição de 20/04/2017, página 68. Mesa: Sr. Charles André Pierre Desmartis, Presidente; e Sra. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, Secretária. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre (i) Exame, discussão e votação das contas da administração e das demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social fi ndo em 
31/12/2016; (ii) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social fi ndo em 31/12/2016, conforme proposta da Administração da Companhia; 
e (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração. Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) Foram aprovadas, por unanimidade e sem 
quaisquer ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016. (ii) Foi 
aprovada a seguinte destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2016, no valor total de R$ 1.173.609.737,25: (a) R$ 58.680.486,86 
equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, são destinados à Reserva Legal; (b) 0,1% (zero vírgula um por cento) do lucro líquido do exercício, 
conforme previsto no artigo 24, § 1º, do Estatuto Social da Companhia, no valor total de R$ 1.114.929,25 é destinado ao pagamento do dividendo 
obrigatório, a ser creditado aos acionistas proporcionalmente à sua participação no capital social da Companhia, dentro do prazo de até 60 dias contados 
da presente data; (c) R$ 556.907.160,57 são destinados à Reserva de Investimentos, prevista no § 4º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia; 
e (d) R$ 556.907.160,57 são destinados à Reserva de Capital de Giro, prevista no § 5º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. (iii) Eleger os 
membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido eleitos os Srs. (1) Abilio dos Santos Diniz, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador da Cédula de Identidade RG 1.965.961 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 001.454.918-20, residente e domiciliado na Capital do 
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.055, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001; (2) Charles André 
Pierre Desmartis, francês, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE G021358-Y, inscrito no CPF/MF 
sob nº 236.760.388-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua George Eastman 213, Vila Tramontano, 
CEP 05690-000; (3) Eduardo Pongrácz Rossi, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 17.847.499-X SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob nº 162.864.248-30, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, 2.055, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001; (4) Franck Emile Tassan, francês, casado, Diretor Jurídico do Grupo, portador do Passaporte 
Francês 13BD08588, inscrito no CPF/MF sob nº 237.768.338-07, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; 
(5) Francis André Mauger, francês, casado, Diretor Executivo de Real Estate e Expansão do Grupo, portador do Passaporte Francês 11AZ88270, inscrito 
no CPF/MF sob nº 229.535.038-70, com endereço comercial em 58 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; (6) Jacques Dominique 
Ehrmann, francês, casado, Diretor Executivo de Novos Negócios e Ativos do Grupo, portador da Cédula de Identidade francesa 080492301502, inscrito 
no CPF/MF sob nº 237.768.328-27, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; (7) Pierre Jean Jérôme 
Sivignon, francês, casado, Diretor Financeiro do Grupo, portador do Passaporte Francês 12DA75325, inscrito no CPF/MF sob nº 237.768.358-42, com 
endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; e (8) Vincent Arnaud Xavier Abello, francês, casado, Diretor 
Executivo de Operações e Logística - Unidade de Negócios França, portador do Passaporte Francês 11CK18851, inscrito no CPF/MF sob nº 237.768.258-80, 
com endereço comercial em 102 avenue de Paris 91343 Massy Cedex, França. Os Conselheiros ora eleitos terão mandato unifi cado de 1 ano, sendo per-
mitida a reeleição. Os Conselheiros ora eleitos deverão ser, no mais tardar em até 30 dias a partir da presente data, investidos nos seus cargos mediante 
a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, conforme artigo 
149 da Lei das S.A. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos deverão declarar, nos respectivos termos de posse, sob as penas da lei, ter 
conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei das S.A., preencher os requisitos legais para integrar o Conselho de Administração da Companhia 
e não estarem impedidos de exercer a função de administrador em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; em virtude de 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade. Suspensão dos Trabalhos. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta 
a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. Acionistas presentes: Carrefour Nederland B.V., p.p. Charles André 
Pierre Desmartis, Carrefour S.A., p.p. Charles André Pierre Desmartis e Península II Fundo de Investimento em Participações, p.p. Paula Ferraz da 
Silva Vianna. Cópia fi el do Original. São Paulo, 28/04/2017. Charles André Pierre Desmartis - Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária. 
JUCESP sob nº 238.212/17-8, em 26/05/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

East You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n.º 15.376.921/0001-20 - NIRE 35.226.453.650

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 23/06/2017
Data, Hora e Local: 23/06/2017, às 11:30, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar,
conjunto 41, sala 24, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa:
Presidente: Abrão Muszkat; Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Reduzir o
capital social da empresa para o montante R$ 17.038.051,00, sendo esta redução proporcional às quotas de cada
sócio. Encerrramento: Nada mais, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os sócios e presentes. São Paulo,
23/06/2017. YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat - Tibério Construções e
Incorporações S.A. - Carlos Eduardo Araújo Tibério. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 35.300.393.775 - CNPJ/MF 11.284.204/0001-18

Extrato da Ata da AGO Realizada em 30 de Abril de 2017
Data, Hora e Local: 30/04/2017, às 10h, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, con-
junto 41, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade.Mesa: Os trabalhos
foram presididos pelo Sr. Abrão Muszkat e secretariados pelo Sr. Eduardo Muszkat. Deliberações Aprovadas por
Unanimidade:1. Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras
da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, acompanhadas do Relatório da Administração
e do Parecer dos Auditores Independentes, foram publicados no jornal “DOESP” na edição de 04/04/2017, na página
49, e no jornal “Empresas & Negócios” na edição de 04/04/2017, na página 5. 2 Aprovar a Proposta da Administração
para destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31/12/2016, no valor de R$ 33.100.247,00, à
conta de prejuízos acumulados. 3. Reeleger, como membros efetivos do Conselho de Administração, com mandato até
a data da realização da AGO que examinar as demonstrações financeiras do exercício que se encerrar em 31/12/2017.
(i) Abrão Muszkat, RG n.º 2.935.505 (SSP/SP), CPF/MF n.º 030.899.598-87, que atuará como Presidente do Conselho
de Administração; (ii) Eduardo Muszkat, RG n.º 6.602.805 (SSP/SP), CPF/MF n.º 063.681.348-79; (iii) Luiz Felipe
Duarte Martins Costa, RG n.º 27.280.700-X (SSP/SP), CPF/MF n.º 220.001.658-18; (iv) James Robert Worms, ameri-
cano; (v) Ricardo José da Silva Raoul, R.G. n.º 10.315.461-SSP/SP, CPF/MF n.º 130.204.138-00, (vi) Daniel Dias
Takase, R.G n.º 29.035.504-7-SSP/SP, CPF/MF n.º 271.132.518-03. 4. Os membros do Conselho de Administração,
ora reeleitos, aceitaram os cargos para os quais foram designados, afirmando que conhecem plenamente a legislação,
e finalmente, arquivando, na sede social da Companhia, declaração de conformidade com os requisitos de lei para
exercício dos respectivos cargos, declarando que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os
impeçam de exercer as atividades empresárias, ou a administração de sociedades empresárias. 5. A remuneração global
anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017 é fixada em até R$ 4.000.000,00, observado
que: (i) a remuneração de cada membro do Conselho de Administração será de R$ 5.000,00 por reunião do Conselho
de Administração a que tal membro comparecer, sujeito às exclusões previstas no Acordo de Acionistas; (ii) esse valor
global anual leva em consideração uma remuneração aos Diretores no valor total R$ 3.880.000,00 e uma remuneração
aos membros do Conselho de Administração no valor total de até R$ 120.000,00, sujeito às exclusões previstas no
Acordo de Acionistas, considerando a realização de 4 reuniões ao longo do presente exercício e, portanto, esse valor
poderá ser alterado em razão da realização de um maior número de reuniões; e (iii) o montante individual de remune-
ração dos Diretores deverá ser definido oportunamente em Reunião do Conselho de Administração. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 237.714/17-6 em 26/05/17. Flavia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775

Extrato da Ata da RCA Realizada em 30 de Abril de 2017
Data, Hora e Local: 30/04/2017, às 10h, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar,
conjunto 41, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença:Totalidade. Mesa: Presiden-
te: Abrão Muszkat, Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1. Reeleger, para
compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a data da reunião do Conselho de Administração que se seguir
à AGO que examinar as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrar em 31/12/2017: (i)  Abrão
Muszkat, RG n.º 2.935.505 (SSP/SP), CPF/MF n.º 030.899.598-87, que permanecerá como Diretor Presidente; e (ii)
Eduardo Muszkat, RG n.º 6.602.805 (SSP/SP), CPF/MF n.º 063.681.348-79, que permanecerá como Diretor Executi-
vo, Diretor de Relação com Investidores, Diretor Financeiro e Diretor de Operações da Companhia. Para os efeitos
do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, fica consignada, nesta ata, a declaração dos Diretores ora eleitos de cumprimento
dos requisitos necessários à respectiva nomeação e de não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei
que os impeçam de exercer atividade mercantil ou a administração de sociedades mercantis. Encerramento: Formali-
dade legal registrada na JUCESP nº  238.261/17-7 em 26/05/17. Flavia Regina Brito Gonçalves - Secretária Geral.

Atacadão S.A.  –  CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/05/2017

01. Data, Hora e Local: Aos 19/05/2017, às 9h00, na sede social do ATACADÃO S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, na Cidade de São Paulo, SP. 02. Convocação e 
Presença: Presentes os acionistas detentores da totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, foi dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º da Lei 
nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 03. Leitura dos Documentos: A leitura dos documentos relacionados à ordem do dia foi dispensada, uma vez que os acionistas presentes tiveram acesso aos 
documentos com antecedência razoável à realização desta assembleia geral extraordinária. 04. Ata em forma sumária: Os acionistas autorizaram a lavratura da ata em forma sumária e sua publicação sem assinaturas, nos termos do artigo 
130, §1º e §2º da Lei das Sociedades por Ações. 05. Mesa: Charles André Pierre Desmartis, Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, Secretária. 06. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (A) Em relação à Companhia: 
(1) registro de companhia aberta, como emissor de valores mobiliários na categoria “A”, perante a (“CVM”); e (2) listagem no Segmento de listagem do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado”); (B) a alteração do 
Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo 1 à presente, para refletir, inter alia: (1) o fato de que a Companhia passará a conduzir suas atividades de holding sob o nome fantasia “Grupo Carrefour Brasil”; (2) o grupamento de suas 
ações na proporção de 1:2; (3) a aprovação do capital autorizado; e (4) todas as demais alterações necessárias tendo em vista o registro de companhia aberta e a listagem da Companhia no Novo Mercado; (C) a indicação dos Membros In-
dependentes do Conselho de Administração, conforme estabelecido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado (“Regulamento do Novo Mercado”); (D) a aprovação da remuneração anual global dos administradores para o exercício so-
cial de 2017 e a ratificação da remuneração paga nos exercícios sociais de 2014, 2015 e 2016; e (E) a retificação e ratificação do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em 21/03/2017, na forma do Anexo 2. 07. De-
liberações: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: (A) Em relação à Companhia: (1) o seu registro de companhia aberta, 
como emissor de valores mobiliários na categoria “A”, perante a CVM; e (2) sua listagem no Novo Mercado. Os administradores da Companhia ficam autorizados a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização 
desta deliberação. (B) a alteração do Estatuto Social da Companhia, para refletir, inter alia: (1) o fato de que a Companhia passará a conduzir suas atividades de holding sob o nome fantasia “Grupo Carrefour Brasil”; (2) o grupamento das 
ações representativas do capital social da Companhia, na proporção de 1ação ordinária para cada 2 ações ordinárias existentes, de forma que o capital social da Companhia, representado até então por 3.550.153.178 ações ordinárias, pas-
sa a ser representado por 1.775.076.589 ações ordinárias, sem valor nominal, restando acordado que Carrefour Nederland B.V. irá transferir para Península II Fundo de Investimento em Participações suas frações de ações resultantes do 
grupamento de ações, o que permitirá à Península II Fundo de Investimento em Participações grupar tais frações com suas próprias frações, resultando em uma ação inteira adicional; (3) a aprovação do capital autorizado da Companhia, 
de forma a permitir o aumento de seu capital social sem reforma estatutária, até o limite de 2.475.100.000 ações ordinárias, mediante emissão de novas ações ordinárias sem valor nominal; e (4) a alteração do Estatuto Social da Compa-
nhia para refletir as demais modificações em preparação ao registro de companhia aberta e à listagem da Companhia no Novo Mercado. O Estatuto Social consolidado da Companhia, conforme aprovado pelos acionistas, consta como Ane-
xo 1 à presente ata. Nos termos do artigo 59 do Estatuto Social alterado, as disposições dos Capítulos VII e VIII do referido Estatuto Social, bem como as demais regras relacionadas ao Regulamento do Novo Mercado, conforme estabeleci-
das no Estatuto Social alterado, somente se tornarão eficazes a partir da data em que for publicado o anúncio de início da oferta pública inicial de ações emitidas pela Companhia. (C) a designação dos Srs. Abílio dos Santos Diniz e Eduardo 
Pongrácz Rossi como Membros Independentes do Conselho de Administração, nos termos do Regulamento do Novo Mercado; (D)  a aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia no valor máximo de 
R$ 46.000.000,00 para o exercício social de 2017. O Conselho de Administração deverá, em reunião, estabelecer a parcela total da remuneração atribuída a cada órgão da administração (em conjunto), nos termos do artigo 15 do Estatuto 
Social alterado da Companhia. Os acionistas também aprovaram a ratificação da remuneração anual da administração paga durante os exercícios sociais de 2014, 2015 e 2016; e (E) a retificação e ratificação do Plano de Opção de Compra 
de Ações aprovado em 21/03/2017, para refletir as mudanças resultantes do grupamento de ações, bem como outros ajustes gerais. Como resultado, o Plano de Opção de Compra de Ações passará a vigorar na forma do Anexo 2 à presente 
ata. 08. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São 
Paulo, 19/05/2017. Charles André Pierre Desmartis - Presidente da Mesa; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária da Mesa. JUCESP sob nº 266.850/17-0, em 14/06/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. Estatuto 
Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º O Atacadão S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto Social e pelas leis e regulamentos aplicáveis. §1º A Companhia conduz suas 
atividades de holding sob o nome fantasia “Grupo Carrefour Brasil”. §2º A partir da data em que a Companhia for admitida no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 
(“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, (se e quando instalado), às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”). §3º A 
Companhia, seus administradores e acionistas deverão observar o disposto no regulamento de listagem de emissores e admissão à negociação de valores mobiliários da B3, incluindo, sem limitação, as regras referentes à retirada e exclu-
são de negociação de valores mobiliários admitidos à negociação nos mercados organizados administrados pela B3. Artigo 2º A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, SP, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila 
Maria, CEP 02170-901. § Único. A Companhia poderá abrir, encerrar ou alterar o endereço de filiais no País ou no exterior por deliberação da Diretoria. Artigo 3º A Companhia tem por objeto social: I. distribuição, comércio atacadista e 
varejista, industrialização, importação e exportação de artigos, materiais, produtos e/ou mercadorias em geral, primários e industrializados; II. exploração de supermercados e lojas de departamentos, restaurantes e lanchonetes; 
III. prestação de serviços fitossanitários, de auxiliares do comércio e de transporte; IV. exploração da atividade de correspondente bancário, incluindo, mas não se limitando a: (i) recebimentos, pagamentos e outras atividades decorren-
tes de contratos de serviços mantidos pela Companhia com instituições financeiras; (ii) recepção e encaminhamento de propostas de fornecimento de cartões de crédito; e (iii) serviços suplementares para o levantamento de dados cadas-
trais e documentação, bem como controle e processamento de dados; e V. prestação de serviços de teleatendimento (call center). § Único. A Companhia poderá explorar outros ramos de atividade afins ou complementares ao objeto ex-
presso no artigo 3º, bem como deter participações societárias e outros valores mobiliários em outras sociedades, no País ou no exterior. Artigo 4º O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social, Ações e 
Acionistas: Artigo 5º O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 4.054.761.146,00, dividido em 1.775.076.589 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §1º O capital social será representado exclusi-
vamente por ações ordinárias. Cada ação ordinária dará o direito a 1 voto nas deliberações da Assembleia Geral. §2º A Companhia não poderá emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias. §3º Todas as ações da Companhia são escri-
turais, mantidas em conta de depósito, em instituição financeira autorizada pela (“CVM”) designada pela Companhia, em nome de seus titulares. §4º O custo de transferência da propriedade das ações poderá ser cobrado diretamente do 
acionista alienante pela instituição financeira mencionada acima, conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações, observados os limites máximos fixados pela CVM. §5º Na hipótese de mora do acionista na integraliza-
ção do preço de emissão das ações por ele subscritas, este deverá pagar à Companhia o preço de subscrição, acrescido de juros de 1% ao mês, com base no (IGP-M), publicado pela Fundação Getúlio Vargas, na menor periodicidade legal-
mente aplicável, e multa de 10% sobre o valor do montante não pago, sem prejuízo das demais sanções legais aplicáveis. Artigo 6º A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, mediante deliberação do Conselho de Admi-
nistração e independente de reforma deste Estatuto Social, até o limite de 2.475.100.000 ações ordinárias, mediante emissão de novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. §1º Dentro do limite autorizado mencionado no 
caput deste Artigo, o Conselho de Administração fixará o número, o preço, os prazos de integralização e demais condições para a emissão de ações. §2º Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administra-
ção poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de debêntures conversíveis; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações a administradores e empregados 
da Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga ou no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou 
sem bonificação em ações. Artigo 7º A emissão de novas ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta 
pública de aquisição de controle nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), ou, ainda, nos termos de lei especial sobre incentivos fiscais, poderá se dar sem que aos acionistas seja 
concedido direito de preferência na subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu exercício. Artigo 8º Nos casos previstos em lei, o valor de reembolso das ações, a ser pago pela Companhia aos acionistas dissiden-
tes de deliberação da Assembleia Geral que tenham exercido direito de retirada, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado em avaliação nos termos dos §§3º e 4º do artigo 45 da Lei das S.A., sempre que tal valor 
for inferior ao valor patrimonial contábil constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. Artigo 9º Qualquer indivíduo, pessoa jurídica ou qualquer outra entidade, agindo isoladamente ou vinculado(a) a acordo de voto, que 
torne-se detentor de um número de ações representando participação societária ou direitos de voto maiores ou iguais a 1% do capital social ou dos direitos de voto da Companhia, ou qualquer múltiplo inteiro deste percentual, deverá no-
tificar a Companhia, sendo que tal notificação deverá: (i) incluir as informações requeridas nos termos do artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2000, o número total de ações e direitos de voto detidos, bem como os valores mobiliários con-
versíveis ou permutáveis em ações e direitos de voto a eles potencialmente relativos e (ii) ser enviada em até 3 dias úteis a partir da data em que tal percentual for alcançado ou ultrapassado. A obrigação em informar a Companhia também 
se aplica ao acionista cuja participação societária ou os direitos de voto detidos se reduza abaixo dos percentuais mencionados acima. §1º Caso o referido aumento na participação societária ou nos direitos de voto da Companhia vise a 
provocar ou provoque uma mudança de Controle ou alteração na estrutura administrativa da Companhia, ou de outra maneira gere uma obrigação de realizar oferta pública de aquisição, o acionista ou grupo de acionistas adquirente deve-
rá divulgar e revelar tais informações ao mercado por meio de anúncios publicados nos mesmos canais de divulgação habitualmente utilizados pela Companhia para suas próprias publicações. §2º O descumprimento das disposições deste 
Artigo ensejará a aplicação da penalidade de suspensão de direitos, estabelecida no Artigo 12, Inciso XII deste Estatuto Social. §3º O Diretor de Relações com Investidores deverá enviar (assim que possível) cópias de tais notificações à 
CVM e às bolsas de valores em que os valores mobiliários da Companhia são admitidos à negociação. Capítulo III - Assembleia Geral: Seção I - Organização: Artigo 10. A Assembleia Geral, convocada e instalada conforme previsto na Lei 
das S.A. e neste Estatuto Social, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim exigirem. §1º A Assem-
bleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se e quando instalado, mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser fei-
ta, com, no mínimo, 15 dias de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 8 dias, observado, ainda, o disposto na regulamentação da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procuração, participação e votação a dis-
tância em assembleias gerais. §2º As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas presentes na assembleia, não se computando os votos em branco e as abstenções, ressalvadas as exceções previs-
tas em lei e observado o disposto no Artigo 53, §1º, deste Estatuto Social. §3º A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na 
Lei das S.A. §4º A Companhia deverá iniciar o cadastramento de acionistas para tomar parte na Assembleia Geral, com no mínimo 48 horas de antecedência, cabendo ao acionista apresentar: (i) comprovante expedido pela instituição de-
positária das ações escriturais de sua titularidade, na forma do artigo 126 da Lei das S.A., datado de até 5 dias da data de realização da Assembleia Geral, podendo a Companhia, a seu critério, dispensar a apresentação desse comprovante; 
e (ii) instrumento de mandato e/ou outros documentos adequados que comprovem os poderes do representante legal do acionista. Qualquer acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documen-
tos que comprovem sua identidade. §5º As atas de Assembleias deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais, e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na forma de sumário dos fatos 
ocorridos e publicada com omissão das assinaturas. Artigo 11. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro Conselheiro, 
Diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia Geral indicará até 2 Secretários. Seção II - Competência: Artigo 12. Compete à Assembleia Geral, além das atribuições 
conferidas por lei e regulamentos aplicáveis por este Estatuto Social: I. tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras; II. deliberar, de acordo com proposta apresentada pela 
administração, sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; III. eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado; IV. fixar a remuneração global anual dos 
administradores, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; V. aprovar planos de concessão de ações ou de outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas; 
VI. alterar o Estatuto Social; VII. deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação da Companhia ou de qualquer sociedade na Companhia; VIII. aprovar previamente a negociação, pela Companhia, de ações de sua pró-
pria emissão nas hipóteses cuja aprovação em Assembleia Geral seja prescrita na regulamentação em vigor; IX. deliberar a saída do Novo Mercado, nas hipóteses previstas no Capítulo VII deste Estatuto Social; X. deliberar sobre o cancela-
mento do registro de companhia aberta na CVM; XI. escolher a instituição ou empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta 
ou saída do Novo Mercado, conforme previsto no Capítulo VII deste Estatuto Social, dentre aquelas empresas selecionadas em lista tríplice pelo Conselho de Administração; XII. suspender o exercício de direitos de acionista, na forma do 
disposto no artigo 120 da Lei das S.A.; XIII. eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; e XIV. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Admi-
nistração. Seção III - Eleição dos Membros do Conselho de Administração: Artigo 13. Na eleição dos membros do Conselho de Administração, é facultado a acionistas que representem a porcentagem do capital social estabelecida pela 
lei e regulamentos aplicáveis, requererem a adoção do processo de voto múltiplo, desde que o façam, no mínimo, 48 horas antes da Assembleia Geral. §1º A Companhia, imediatamente após o recebimento do pedido, deverá notificar, por 
meio de aviso inserido em sua página na internet e encaminhado, por meio eletrônico, para a CVM e para a B3, a informação de que a eleição se dará pelo processo do voto múltiplo. §2º Instalada a Assembleia, o presidente da mesa infor-
mará, à vista das assinaturas constantes do Livro de Presenças e no número de ações de titularidade dos acionistas presentes, o número de votos que caberão a cada acionista e o número de votos necessários para eleger um Conselheiro. 
§3º Cada acionista terá o direito de cumular os votos a ele atribuídos em um único candidato ou distribuí-los entre vários deles, sendo declarados eleitos aqueles que receberem maior quantidade de votos. §4º Os cargos que, em virtude de 
empate, não forem preenchidos, serão objeto de nova votação, pelo mesmo processo, ajustando-se o número de votos que caberá a cada acionista em função do número de cargos a serem preenchidos. §5º Sempre que a eleição tiver sido 
realizada por esse processo, a destituição de qualquer membro do Conselho de Administração, que não tenha um suplente eleito, pela Assembleia Geral importará destituição dos demais membros, procedendo-se a nova eleição; nos de-
mais casos em que ocorrer vacância no Conselho de Administração, a primeira Assembleia Geral procederá à eleição de todo o Conselho de Administração. §6º Enquanto a Companhia permanecer sob controle de acionista ou grupo contro-
lador, conforme definido no artigo 116 da Lei das S.A., acionistas representando 10% do capital social poderão requerer, na forma prevista nos §§4º e 5º do artigo 141 da Lei das S.A., que a eleição de um dos membros do Conselho de Admi-
nistração seja feita em separado. Capítulo IV - Administração: Seção I - Disposições comuns aos Órgãos da Administração: Artigo 14. A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria. Os cargos de Pre-
sidente do Conselho de Administração e de Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil (o principal executivo da Companhia) não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. §1º O Conselho de Administração e a Diretoria, para melhor de-
sempenho de suas funções, poderão criar Comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, que deverão atuar como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no intuito de assessorá-los. Os membros dos Comitês ou dos 
grupos de trabalho serão designados pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, conforme o caso. §2º Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria tomarão posse em seus cargos mediante assinatura do termo lavrado 
em livro próprio, assinado pelo administrador empossado, dispensada qualquer garantia de gestão, e condicionado à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores, nos termos do disposto no Regulamento do Novo Mercado, 
bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. §3º Os administradores da Companhia permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos (seu respectivo prazo de mandato sendo estendido até esta data), salvo se 
diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso. Artigo 15. A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos administradores. Caberá ao Conselho de Administração, em 
reunião fixar a parcela global de remuneração atribuída a cada órgão (como um todo). Artigo 16. Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de administração se reúne validamente com a presença da maioria 
de seus respectivos membros e delibera pelo voto da maioria dos presentes. § Único. Só é dispensada a convocação prévia da reunião do Conselho de Administração e da Diretoria como condição de sua validade se presentes todos os seus 
membros. Caso não estejam fisicamente presentes, os membros do Conselho de Administração e da Diretoria poderão manifestar seu voto por meio de: (a) delegação de poderes feita em favor de outro membro do respectivo órgão, (b) voto 
escrito enviado antecipadamente e (c) voto escrito transmitido por fax, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação, bem por sistema de áudio ou videoconferência ou outros meios semelhantes, desde que permitam a 
identificação e participação efetiva na reunião, de forma que os participantes consigam simultaneamente ouvir uns aos outros. Artigo 17. Nos termos do Artigo 156 da Lei das S.A., os administradores da Companhia que estejam em situa-
ção de interesse pessoal conflitante deverão cientificar os demais membros do Conselho de Administração ou da Diretoria de seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria, a natureza 
e a extensão do seu impedimento. Artigo 18. Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e manterá indenes seus Conselheiros de Administração, Diretores, membros de Comitês e demais empregados que exer-
çam cargo ou função de gestão na Companhia (em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), na hipótese de eventual dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelos Beneficiários por força do exercício regular de suas funções na Compa-
nhia. § Único. Caso seja condenado, por decisão judicial transitada em julgado, por agir (i) dentro de seus deveres e poderes, com culpa ou dolo; ou (ii) em violação à lei ou a este Estatuto Social, o Beneficiário deverá ressarcir a Compa-
nhia de todos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica. Seção II - Conselho de Administração: Subseção I - Composição: Artigo 19. O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 8 e no máximo por 
10 membros, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 ano, considerando-se cada ano como o período compreendido entre 2 Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitidas a destituição e a reeleição. §1º Na Assembleia 
Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do Conselho de Administração, os acionistas deverão fixar, primeiramente, o número efetivo de membros do Conselho de Administração a serem eleitos. §2º No mínimo 20% dos 
membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, ficando estabelecido que o número de Conselheiros Independentes não poderá ser inferior a 2.Os 
Conselheiros Independentes serão expressamente declarados como tais na ata da Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 
141, §§4º e 5º da Lei das S.A. §3º Quando, em decorrência da observância do percentual referido no §2º deste Artigo, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento nos termos do Regulamento do Novo 
Mercado. §4º A Assembleia Geral poderá eleger um ou mais suplentes para os membros do Conselho de Administração, não podendo, entretanto, ser eleito mais de 1 suplente para cada membro efetivo do Conselho de Administração. §5º O 
Conselho de Administração terá 1 Presidente, e 1 Vice-Presidente, que serão eleitos pela maioria de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou sem-
pre que ocorrer renúncia ou vacância naqueles cargos. §6º No caso de vacância do cargo de membro do Conselho de Administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a próxima Assembleia Geral. 
Subseção II - Reuniões: Artigo 20. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente pelo menos 6 vezes ao ano, conforme calendário anual a ser aprovado pelo Conselho de Administração na primeira reunião a se realizar após a 
eleição anual, e extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação realizada na forma do §1º deste Artigo. O Conselho de Administração pode deliberar, por unanimidade, sobre qualquer matéria que não tenha sido incluída na 
ordem do dia. §1º As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão ser entregues por meio eletrônico ou por carta, pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo Vice-Presidente, se ausente o primeiro, a 
cada membro do Conselho de Administração, com pelo menos 8 dias de antecedência da reunião, e com indicação da data, hora, lugar, ordem do dia detalhada e documentos a serem discutidos naquela reunião. Qualquer Conselheiro pode-
rá, por meio de solicitação escrita ao Presidente, solicitar que uma reunião seja convocada ou que itens sejam incluídos na ordem do dia. §2º O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do Conselho de Administração, 
ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento temporário, previstas no §5º abaixo. §3º Cada conselheiro terá direito a 1 voto nas deliberações do Conselho de Administração, sendo que as deliberações do Conselho de Administra-
ção serão tomadas por maioria de seus membros presentes em reunião. §4º O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá levar em consideração e não computará o voto proferido com infração aos termos de 
qualquer acordo de acionistas que possa estar devidamente arquivado na sede da Companhia, conforme disposto no artigo 118 da Lei das S.A. §5º Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente, caso tenha sido nome-
ado um Vice-Presidente pelo Conselho de Administração, o Vice-Presidente exercerá as funções do Presidente. Caso o Conselho de Administração não tenha nomeado um Vice-Presidente, na hipótese de ausência ou impedimento temporá-
rio do Presidente, as funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo Presidente. §6º Na hipótese de vacância permanente do Presidente, o Vice-Presidente automaticamente assumirá 
o cargo e deverá convocar uma reunião do Conselho de Administração em até 60 dias a partir da data de vacância, para a nomeação do novo Presidente do Conselho de Administração de forma permanente, até o término do prazo do manda-
to original, ou convocar uma Assembleia Geral com o objetivo de nomear o novo Presidente do Conselho de Administração para substituí-lo, até o término do prazo do mandato original. §7º No caso de ausência ou impedimento temporá-
rio de membro do Conselho de Administração, tal membro ausente ou temporariamente impedido poderá ser representado nas reuniões do Conselho de Administração por outro membro indicado por escrito, o qual, além do seu próprio 
voto, expressará o voto do membro ausente ou temporariamente impedido. §8º Caso o membro do Conselho de Administração a ser representado seja Conselheiro Independente, então o membro que o representar também deverá ser um 
Conselheiro Independente. §9º Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Subseção III - Competência: Artigo 21. A competência do Conse-
lho de Administração será estabelecida no Regimento Interno do Conselho de Administração, e, além das atribuições que lhe sejam cometidas por leis e regulamentos aplicáveis, pelo Estatuto Social e pelo Regimento Interno do Conselho 
de Administração, compete também ao Conselho de Administração: I. submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do exercício, bem como deliberar sobre a oportunidade de levantamento de balanços se-
mestrais, ou em períodos menores, e o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio decorrentes desses balanços, bem como deliberar sobre o pagamento de dividendos intermediários ou intercalares à conta de lucros acumu-
lados ou de reservas de lucros, existentes no último balanço anual ou semestral; II. autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º deste Estatuto Social, fixando o número, o preço, o prazo de integraliza-
ção e as condições de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo mínimo para o seu exercício nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita me-
diante venda em bolsa ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei; III. dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no §2º do Arti-
go 6º deste Estatuto Social, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de debêntures conversíveis; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações aos administradores e 
empregados da Companhia ou de suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou re-
servas, com ou sem bonificação em ações; IV. deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos legais perti-
nentes; V. deliberar sobre a emissão de debêntures simples e, sempre que respeitados os limites do capital autorizado, debêntures conversíveis em ações, podendo as debêntures, de qualquer das classes, ser de qualquer espécie ou garan-
tia; VI. deliberar, por delegação da Assembleia Geral, quando da emissão pela Companhia de debêntures conversíveis em ações que ultrapassem o limite do capital autorizado, sobre (i) a época e as condições de vencimento, amortização 
ou resgate, (ii) a época e as condições para pagamento dos juros, da participação nos lucros e de prêmio de reembolso, se houver, e (iii) o modo de subscrição ou colocação, bem como a espécie das debêntures; VII. estabelecer o valor de 
alçada da Diretoria para a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, sejam notas promissórias comerciais, bonds, notes, commercial papers, ou outros de uso comum no mercado, bem como para fixar as suas 
condições de emissão e resgate, podendo, nos casos que definir, exigir a prévia autorização do Conselho de Administração como condição de validade do ato; VIII. decidir sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos 
acionistas, nos termos da legislação aplicável; IX. definir a lista tríplice de instituições ou empresas especializadas em avaliação econômica de empresas, para a elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de can-
celamento de registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado, na forma definida no Artigo 53 deste Estatuto Social; X. manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que te-
nha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e 
oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os 
interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras apli-
cáveis estabelecidas pela CVM; XI. eleger e destituir os Diretores e estabelecer sua remuneração, dentro do limite da remuneração global anual aprovada pela Assembleia Geral, e estabelecer suas funções e limites de poder que deverão ser 
detalhados em seu regimento interno; XII. eleger e destituir os membros dos Comitês; XIII. aprovar seu próprio regimento interno e o regimento interno da Diretoria e de todos os Comitês; XIV. aprovar o código de conduta da Companhia e 
as políticas corporativas relacionadas a (i) divulgação de informações e negociação de valores mobiliários; (ii) gerenciamento de riscos; (iii) transações com partes relacionadas e gerenciamento de conflitos de interesses; (iv) remunera-
ção de administradores; e (v) indicação de administradores; e XV. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria e pelos Comitês, bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que 
achar necessário. Seção III - Diretoria: Subseção I - Composição: Artigo 22. A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 6 mem-
bros, alocados em duas divisões distintas, denominadas “Divisão Holding” e ”Divisão Atacadão”. §1º Os Diretores terão designações e atribuições distintas com base na divisão a que pertencerem, conforme o disposto abaixo: I. A Divisão 
Holding será composta de até 4 Diretores: um Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil, um Diretor Vice-Presidente de Finanças - Grupo Carrefour Brasil, um Diretor de Relações com Investidores e um Diretor Executivo - Grupo Carrefour 
Brasil. II. A Divisão Atacadão será composta de 2 Diretores, sendo um Diretor-Presidente - Atacadão e um Diretor Vice-Presidente de Finanças - Atacadão. III. Os Diretores poderão acumular cargos. §2º Os Diretores da Companhia somente 
poderão exercer suas funções até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício em que completem 70 anos de idade, a não ser que de outra forma autorizado pelo Conse-
lho de Administração, como eventual exceção a esta regra de idade de aposentadoria. Subseção II - Eleição e Destituição: Artigo 23. Os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração, por um prazo de mandato unificado de 3 anos, 
considerando-se cada ano o período compreendido entre 2 Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitidas reeleição e destituição. §1º O Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil será substituído: (i) em caso de afastamento ou impedi-
mento por período de até 30 dias, por outro Diretor por ele indicado; (ii) em caso de afastamento por prazo superior a 30 dias e inferior a 120 dias, por Diretor nomeado pelo Conselho de Administração, em reunião especialmente convoca-
da para tal fim; e (iii) em caso de afastamento por prazo igual ou superior a 120 dias ou vacância, o Conselho de Administração deverá ser convocado para promover a eleição de novo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil, conforme os 
procedimentos estabelecidos neste Estatuto Social. §2º Os demais Diretores (exceto pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil) serão substituídos: (i) nos casos de ausência ou impedimento, bem como de afastamento por prazo in-
ferior a 120 dias, por outro Diretor indicado pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil; e (ii) em caso de afastamento por prazo igual ou superior a 120 dias ou vacância, o Conselho de Administração deverá ser convocado para promo-
ver a eleição de novo Diretor. Artigo 24. A Diretoria possui todos os poderes para praticar os atos necessários ao funcionamento regular dos negócios da Companhia em seu curso normal. Subseção III - Competência: Artigo 25. Conforme 
disposto abaixo, a Diretoria terá um regimento interno que especificará as atribuições de cada Divisão e de seus Diretores. O Conselho de Administração fará com que os Diretores cumpram com tal separação, cujo descumprimento será 
passível de responsabilização e punível pela Companhia. Os Diretores somente exercerão as funções relativas aos negócios de sua respectiva Divisão, e, sujeito às disposições das leis e regulamentos aplicáveis, não serão responsáveis pe-
los atos praticados pelos Diretores da outra divisão. Os Diretores da Divisão Atacadão deverão se reportar à Divisão Holding no exercício de suas atribuições. Artigo 26. Os seguintes atos são de competência privativa e exclusiva dos Dire-
tores da Divisão Holding: I. sugerir ao Conselho de Administração, e após aprovação pelo Conselho de Administração, implementar a política macro de negócios da Companhia e suas subsidiárias; II. propor ao Conselho de Administração o 
orçamento anual, o plano de negócios, o planejamento estratégico de longo prazo, plano de expansão e investimento da Companhia e suas subsidiárias; III. anualmente, preparar, revisar e aprovar, para avaliação do Conselho de Adminis-
tração, as demonstrações financeiras e o relatório e as contas da Diretoria; IV. implementar qualquer decisão tomada pelo Conselho de Administração em relação às subsidiárias da Companhia; V. representar a Companhia na qualidade de 
acionista, sócia ou quotista em deliberações societárias de suas subsidiárias; VI. sugerir ao Conselho de Administração e implementar políticas gerais a serem observadas pela Companhia e todas suas subsidiárias; VII. supervisionar e ad-
ministrar as áreas ou funções de controles internos, gerenciamento de riscos, jurídica, tributária, consolidação e reporte financeiro (financial reporting) da Companhia e de todas suas subsidiárias; VIII. supervisionar e administrar as rela-
ções públicas da Companhia e de suas subsidiárias, em especial, vis-à-vis as autoridades, a imprensa, os investidores, os acionistas e as agências de classificação de risco (rating); e IX. administrar e supervisionar os níveis de caixa e endi-
vidamento da Companhia e de suas subsidiárias, incluindo a decisão de celebrar acordos financeiros. Artigo 27. Os seguintes atos são de competência dos Diretores da Divisão Atacadão, sob a supervisão dos Diretores da Divisão Holding: 
I. operar e administrar todos os negócios e operações executados sob a bandeira Atacadão; e II. coordenar, administrar, dirigir e supervisionar todas as atividades acessórias às operações executadas sob a bandeira Atacadão, incluindo a 
supervisão dos departamentos relacionados às operações comercial, de logística, de planejamento, e de recursos humanos e os empregados da Divisão Atacadão. Artigo 28. A competência dos Diretores será restrita a determinadas divi-
sões, as quais serão identificadas no ato de sua nomeação. Sem prejuízo das demais competências atribuídas aos Diretores por lei, regulamentação, pelo presente Estatuto Social e pelo Conselho de Administração compete: I. ao Dire-
tor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil (dentro de ambas divisões): (i) implementar as deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho de Administração; (ii) estabelecer metas e objetivos para a Companhia e suas subsidiárias; (iii) co-
ordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas comercial, de logística, de planejamento e de recursos humanos, bem como todos os negócios e operações da Companhia; (iv) dirigir e orientar a realização de análises de mercado, da 
política da qualidade e diretrizes bem como a implantação de normas, métodos e rotinas operacionais; (v) coordenar as atividades dos demais Diretores e empregados de suas respectivas divisões; (vi) dirigir, no mais alto nível, as relações 
públicas da Companhia e orientar a publicidade institucional; (vii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (viii) aprovar a estrutura organizacional da Companhia; (ix) dirigir as atividades relacionadas às áreas ou funções de planeja-
mento geral, jurídica da Companhia e de suas subsidiárias; (x) sugerir ao Conselho de Administração, e após aprovação pelo Conselho de Administração, implementar a política macro de negócios da Companhia e suas subsidiárias; (xi) pro-
por ao Conselho de Administração o orçamento anual, o plano de negócios, o planejamento estratégico de longo prazo, plano de expansão e investimento da Companhia e suas subsidiárias e implementá-los, conforme aplicável, após apro-
vação do Conselho de Administração; (xii) anualmente, preparar, para revisão e aprovação do Conselho de Administração, as demonstrações financeiras e o relatório da administração da Companhia; (xiii) implementar qualquer decisão to-
mada pelo Conselho de Administração em relação às subsidiárias da Companhia; (xiv) representar a Companhia na qualidade de acionista, sócia ou quotista em deliberações societárias de suas subsidiárias; (xv) sugerir ao Conselho de Ad-
ministração e implementar políticas gerais a serem observadas pela Companhia e todas suas subsidiárias; (xvi) supervisionar e administrar as relações públicas da Companhia e de suas subsidiárias; e (xvii) outros deveres que lhe forem 
atribuídos, de tempos em tempos, conforme determinação do Conselho de Administração II. ao Diretor Presidente - Atacadão (dentro da Divisão Atacadão): (i) implementar o orçamento anual, o plano de negócios, o planejamento estra-
tégico de longo prazo e o plano de expansão e de investimento, conforme o caso, dentro da Divisão Atacadão, sujeito à discussão com os outros Diretores, após aprovação pelo Conselho de Administração; (ii) coordenar, administrar, diri-
gir e supervisionar as áreas comercial, de logística, de planejamento, de recursos humanos, empregados da Divisão Atacadão, bem como todos os negócios e operações da Divisão Atacadão; e (iii) dirigir e orientar a realização de análises 
de mercado, da política da qualidade e diretrizes bem como a implantação de normas, métodos e rotinas operacionais da Divisão Atacadão. O Diretor Presidente-Atacadão deverá se reportar ao Diretor Presidente - Grupo Carrefour Brasil no 
exercício de suas funções. II. ao Diretor Vice-Presidente de Finanças - Grupo Carrefour Brasil (dentro de ambas divisões): (i) coordenar, administrar e supervisionar as áreas financeira, contábil e de controle de gestão da Companhia, sendo 
responsável por dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual de ambas divisões; (ii) monitorar as atividades de tesouraria da Companhia, incluindo a captação e gestão de recursos; (iii) supervisionar e administrar as áreas ou fun-
ções de controles internos, gerenciamento de riscos, tributária, consolidação e reporte financeiro (financial reporting) da Companhia e de suas subsidiárias; (iv) supervisionar e administrar as relações com agências de classificação de ris-
co (rating); (v) supervisionar e administrar os níveis de caixa e endividamento da Companhia e de suas subsidiárias, incluindo a decisão de celebrar acordos financeiros; (vi) todas os demais assuntos administrativos que não sejam expres-
samente atribuídos aos demais Diretores; e (vii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil. IV. ao Diretor Vice-Presidente de Finanças - Atacadão (dentro da Divi-
são Atacadão): (i) coordenar, administrar e supervisionar as áreas financeira, contábil e de controle de gestão da Divisão Atacadão, sendo responsável por dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual da Divisão Atacadão; (ii) super-
visionar e administrar as áreas ou funções de controles internos, gerenciamento de riscos, consolidação e reporte financeiro (financial reporting) da Divisão Atacadão; (iii) todos os demais assuntos administrativos relacionados à Divisão 
Atacadão que não sejam expressamente atribuídos aos demais Diretores; e (iv) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente - Divisão Atacadão. O Diretor Vice-Presidente de Finanças - Ata-
cadão deverá se reportar ao Diretor Vice-Presidente de Finanças - Grupo Carrefour Brasil no exercício de suas funções. V. Ao Diretor de Relações com Investidores: (i) prestar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mer-
cados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; (ii) manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências dessa regulamentação; 
e (iii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil. VI. Ao Diretor Executivo - Grupo Carrefour Brasil, todas as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tem-
pos, determinadas pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil. Subseção IV- Reuniões: Artigo 29. A Diretoria se reúne validamente com a presença de metade mais um dos Diretores eleitos e delibera pelo voto da maioria dos presen-

tes. §1º Compete à Diretoria, como órgão colegiado: I. aprovar e submeter, anualmente, o relatório da administração ao Conselho de Administração e as demonstrações financeiras da Companhia acompanhados do relatório dos auditores 
independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior, para apreciação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, os quais serão elaborados pelos Diretores da Divisão Holding; II. propor 
ao Conselho de Administração o orçamento anual, o plano de negócios, o planejamento estratégico de longo prazo e os planos de expansão e investimento da Divisão Holding e da Divisão Atacadão, conforme aplicável, as serem elabora-
dos pelos Diretores das respectivas divisões; III. deliberar sobre a abertura e o encerramento de filiais, depósitos, centros de distribuição, escritórios, agências, representações por conta própria ou de terceiros, em qualquer lugar do País 
ou do exterior, observadas as competências específicas de cada Divisão; e IV. decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração. §2º As convocações para as reuni-
ões serão feitas mediante comunicado escrito entregue com antecedência mínima de 2 dias úteis, das quais deverá constar a ordem do dia, a data, a hora e o local da reunião. §3º Das reuniões da Diretoria lavrar-se-ão atas no livro de atas 
das Reuniões da Diretoria. Subseção V - Representação da Companhia: Artigo 30. Observada a segregação de poderes prevista neste Estatuto Social, a Companhia será legalmente representada e obriga-se: (i) pela assinatura isolada do Di-
retor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil (dentro de ambas as divisões) ou do Diretor-Presidente - Atacadão (dentro da Divisão Atacadão); (ii) pela assinatura conjunta de dois Diretores da Divisão Holding (dentro de ambas divisões) ou de 
dois Diretores da Divisão Atacadão (dentro da Divisão Atacadão); (iii) pela assinatura de um Diretor da Divisão Holding em conjunto com um procurador (dentro de ambas divisões) ou de um Diretor da Divisão Atacadão, em conjunto com 
um procurador (dentro da Divisão Atacadão); ou (iv) por dois procuradores assinando em conjunto, respeitado o disposto no §1º deste Artigo. §1º Observadas as restrições constantes deste Estatuto, um Diretor agindo isoladamente ou 
um procurador com poderes bastantes poderá vincular a Companhia na emissão e endosso de duplicatas, cheques, letras de câmbio e notas promissórias bem como na cobrança, caução ou desconto com depósito de recursos nas contas 
bancárias da Companhia, ou ainda para emissão de recibos configurando pagamentos efetuados à Companhia através de cheques nominativos, assinaturas de contratos de abertura de crédito. A representação da Companhia perante quais-
quer órgãos, departamentos e repartições públicas, federais, estaduais e municipais, autarquias e realização de aplicações financeiras em nome da Companhia, de prazo não superior a um ano e com instituições financeiras, também in-
cumbirá a um único Diretor agindo isoladamente ou a um procurador investido com poderes suficientes. §2º O Conselho de Administração poderá autorizar a prática de atos específicos que vinculem a Companhia pela assinatura de apenas 
um Diretor ou um procurador regularmente constituído, ou, ainda, estabelecer competência e alçada para a prática de atos por um único representante. Artigo 31. Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia serão assinados: 
(i) isoladamente pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil (dentro de ambas as divisões) ou do Diretor-Presidente - Atacadão (dentro da Divisão Atacadão); ou (ii) por quaisquer dois outros Diretores da Divisão Holding (dentro de 
ambas divisões) ou Diretores da Divisão Atacadão (dentro da Divisão Atacadão), agindo conjuntamente, e, em todos casos, conterão poderes específicos que observarão as restrições constantes deste Estatuto e terão prazo de validade li-
mitado. §1º Somente poderão ser delegados poderes relativos à respectiva divisão pelos Diretores. Os Diretores da Divisão Holding poderão outorgar poderes dentro de ambas divisões e os Diretores da Divisão Atacadão poderão outorgar 
poderes dentro da Divisão Atacadão. O Conselho de Administração terá o direito de autorizar a outorga de procurações por qualquer diretor individualmente, estabelecendo o prazo de duração e os poderes a serem outorgados, com a devi-
da observância dos assuntos sujeitos à Assembleia Geral, nos termos da lei aplicável. §2º As procurações contendo poderes ad judicia conferidas a advogados para defesa dos direitos e interesses da Companhia em processos administrati-
vos ou judiciais poderão ser por prazo indeterminado. Seção IV - Comitês do Conselho de Administração: Artigo 32. Além de outros comitês de assessoramento, a Companhia terá os seguintes Comitês permanentes e obrigatórios para 
assessorar o Conselho de Administração: (i) Comitê de Auditoria Estatutário; (ii) Comitê de Estratégia; e (iii) Comitê de Recursos Humanos. §1º Os Comitês deverão exercer suas funções com relação às sociedades de que a Companhia par-
ticipe. §2º O Conselho de Administração poderá estabelecer regimentos internos para o funcionamento dos Comitês. Subseção I - Comitê de Auditoria Estatutário: Artigo 33. O Comitê de Auditoria Estatutário, estabelecido como comitê de 
assessoramento permanente do Conselho de Administração, será composto por, no mínimo, 3 membros, nomeados pelo Conselho de Administração, sendo que ao menos 1 deles deve ser um Conselheiro Independente, conforme definido no 
Regulamento do Novo Mercado. § Único. O Conselho de Administração aprovará o regimento interno do Comitê de Auditoria Estatutário, o qual estipulará regras de convocação, instalação, votação e periodicidade das reuniões do comitê, 
prazo dos mandatos e requisitos de qualificação de seus membros, entre outras matérias. Artigo 34. Compete ao Comitê de Auditoria Estatutário: I. recomendar ao Conselho de Administração a contratação ou destituição dos auditores in-
dependentes da Companhia, e aconselhar ao Conselho de Administração na contratação da empresa de auditoria independente para realizar serviços que não sejam de auditoria; II. supervisionar as atividades dos (i) auditores independen-
tes, a fim de avaliar: (a) a sua independência; (b) a qualidade dos serviços prestados; e (c) sua adequação às necessidades da Companhia; III. supervisionar os departamentos de controles internos da Companhia e de reporte financeiro 
(financial reporting) e consolidação e quaisquer outros departamentos responsáveis pela preparação das demonstrações financeiras da Companhia; IV. supervisionar o departamento de auditoria interna da Companhia, monitorando a efe-
tividade e adequação de sua estrutura, e a qualidade e integridade dos processos de auditoria interna e independente, propondo recomendações de melhorias ao Conselho de Administração, se assim necessário; V. monitorar a qualidade e 
integridade (i) dos mecanismos de controles internos; (ii) das informações financeiras trimestrais, e das demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras anuais da Companhia; (iii) das informações e medições divulgadas com 
base em dados contábeis e não contábeis que acrescentem elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das demonstrações financeiras, propondo recomendações, se assim necessário; VI. avaliar e monitorar as exposições de 
risco incorrido pela Companhia, com poderes para requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados com: (i) a remuneração da administração; (ii) a utilização de ativos da Companhia; e (iii) as despesas incorri-
das em nome da Companhia; e VII. avaliar e monitorar, conjuntamente com a administração e o departamento de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela Companhia e suas respectivas evi-
denciações com a Política de Transações com Partes Relacionadas. § Único. O Comitê de Auditoria Estatutário deverá elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as demonstrações financeiras, contendo a descri-
ção das atividades realizadas durante o período, indicando as reuniões realizadas, os principais assuntos discutidos, os resultados e conclusões alcançados, e destacando as recomendações feitas ao Conselho de Administração e quaisquer 
situações nas quais exista divergência significativa entre a Diretoria da Companhia, os auditores independentes e o Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras da Companhia. Subseção II - Comitê de Estraté-
gia: Artigo 35. O Comitê de Estratégia, estabelecido como comitê de assessoramento permanente do Conselho de Administração, será composto por 5 membros, nomeados pelo Conselho de Administração. § Único. O Conselho de Adminis-
tração deverá aprovar o regimento interno do Comitê de Estratégia, que estabelecerá suas competências e as suas próprias diretrizes operacionais, incluindo as regras aplicáveis às reuniões do Comitê de Estratégia e aos seus membros. 
Subseção III - Comitê de Recursos Humanos: Artigo 36. O Comitê de Recursos Humanos, estabelecido como comitê de assessoramento permanente do Conselho de Administração, será composto por 5 membros, nomeados pelo Conselho de 
Administração. §1º O Conselho de Administração deverá aprovar o regimento interno do Comitê de Recursos Humanos, que estabelecerá suas competências e as suas próprias diretrizes operacionais, incluindo as regras aplicáveis às reu-
niões do Comitê de Estratégia e aos seus membros. §2º O Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil será convidado a participar das reuniões do Comitê de Recursos Humanos, quando necessário. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 37. 
O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e atribuições a ele conferidos pela Lei das S.A. O Conselho Fiscal somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, a pedido de acionistas representando a 
porcentagem requerida por lei ou pelos regulamentos da CVM. Artigo 38. Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo 3 e, no máximo 5 membros e suplentes em igual número (acionistas ou não), todos eles qualifica-
dos em conformidade com as disposições legais. §1º Os membros do Conselho Fiscal deverão ser eleitos pela Assembleia Geral que aprovar sua instalação. Seus prazos de mandato deverão terminar quando da realização da primeira Assem-
bleia Geral Ordinária realizada após a sua eleição, podendo ser destituídos e reeleitos. §2º Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente. §3º Após instalação do Conselho Fiscal, a investidura nos car-
gos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo membro do Conselho Fiscal empossado, e condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal nos termos do disposto no Regulamento do 
Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. §4º Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente. §5º Ocorrendo a vacância do cargo de membro do 
Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago. Artigo 39. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá sempre 
que necessário, competindo-lhe todas as atribuições que lhe sejam cometidas por lei. §1º As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal por sua própria iniciativa ou por solicitação por escrito de qualquer de seus mem-
bros. Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. §2º As deliberações do Conselho Fiscal deverão ser aprovadas por 
maioria absoluta de votos. Para que uma reunião seja instalada, deverá estar presente a maioria dos seus membros. §3º Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conse-
lho Fiscal e assinadas pelos conselheiros presentes. Artigo 40. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o §3º do artigo 162 da Lei das S.A. Capítulo VI - Exercício Social e 
Distribuição dos Lucros: Artigo 41. O exercício social coincide com o ano civil. Ao término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei. §1º Além das demonstrações financeiras ao fim de cada 
exercício social, a Companhia fará elaborar as demonstrações financeiras trimestrais, com observância dos preceitos legais pertinentes. §2º Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da Com-
panhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto e na Lei das S.A. §3º Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer par-
ticipação, os eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a contribuição social. §4º Após as deduções mencionadas no §3º acima, a Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores uma participação nos lu-
cros, não superior a 10% do remanescente do resultado do exercício, limitada à remuneração anual global dos administradores, dentro dos limites estabelecidos na Lei das S.A. e neste Estatuto Social. §5º A distribuição da participação 
nos lucros em favor dos administradores somente poderá ocorrer nos exercícios em que for assegurado aos acionistas o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no Inciso VI do Artigo 42 deste Estatuto Social. Artigo 42. Após 
realizadas as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido deverá ser alocado da seguinte forma: I. 5% serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, para constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital 
social da Companhia; II. uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.; III. poderá ser destinada para a re-
serva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório; IV. no exercício em que o montante do dividendo 
obrigatório, calculado nos termos do inciso VI abaixo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a rea-
lizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das S.A.; V. uma parcela não superior à diferença entre (i) 99,9% do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A. (incluindo, portanto, eventual destinação de 
parcela do lucro líquido para constituição de reserva para contingências) e (ii) a reserva indicada no Inciso III acima, poderá ser destinada à formação de reserva para investimentos e capital de giro, que terá por fim custear investimentos 
para crescimento e expansão e financiar o capital de giro da companhia, ficando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva não poderá ultrapassar 100% do capital social da Companhia; e VI. o saldo remanescente será distribuído aos 
acionistas como dividendos, assegurada a distribuição do dividendo mínimo obrigatório não inferior, em cada exercício, a 0,1% do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo artigo 202 da Lei das S.A. §1º O dividendo obrigatório 
previsto no Inciso VI no caput deste Artigo não será pago nos exercícios em que o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia. O Conselho Fiscal, se em 
funcionamento, deverá emitir parecer sobre esta informação dentro de 5 dias da realização da Assembleia Geral, e os Diretores deverão protocolar à CVM um relatório fundamentado, justificando a informação transmitida à Assembleia Ge-
ral. §2º Lucros retidos nos termos do §1º deste Artigo serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que a situação financeira da Compa-
nhia o permitir. Artigo 43. A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá: I. distribuir dividendos com base em lucros apurados nos balanços semestrais; II. levantar balanços relativos a períodos inferiores a um se-
mestre e distribuir dividendos com base nos lucros nele apurados, desde que o total de dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o artigo 182, §1º da Lei das S.A.; 
III. distribuir dividendos intermediários, a conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existente no último balanço anual ou semestral; e IV. creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital pró-
prio, os quais serão imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia, passando a integrá-los para todos os efeitos legais. Artigo 44. A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de 
capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável, sem prejuízo do disposto no Artigo 6º, §2º deste Estatuto Social. Artigo 45. Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo 
de 3 anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. Capítulo VII - Alienação do Controle Acionário, Cancelamento do Registro de Companhia Aberta e Saída do 
Novo Mercado: Seção I - Alienação do Controle da Companhia: Artigo 46. A Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, 
suspensiva ou resolutiva, de que o Adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do 
Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante. §1º A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, en-
quanto esse(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Novo Mercado, que será tempestivamente enviado à B3. §2º Nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o exercício de 
Controle compartilhado poderá ser registrado na sede da Companhia sem que os seus signatários tenham subscrito o Termo de Anuência referido no §1º deste Artigo, que será tempestivamente enviado à B3. Artigo 47. A oferta pública re-
ferida no artigo anterior também deverá ser efetivada: I. nos casos em que houver cessão onerosa de bônus de subscrição ou outros valores mobiliários conversíveis, exercíveis ou permutáveis por ações emitidas pela Companhia, ou, ain-
da, venda ou transferência de maneira que venha a resultar na Alienação do Controle; ou II. em caso de Alienação do Controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador 
Alienante ficará obrigado a declarar à B3 o valor de venda desta alienação e a fornecer documentação que o comprove. Artigo 48. Qualquer pessoa que adquirir o Controle, em razão de contrato particular de compra de ações celebrado com 
o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: I. efetivar a oferta pública referida no Artigo 46 deste Estatuto Social; II. reembolsar às contrapartes vendedoras, de quem tenha adquirido ações em 
transações em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da aquisição do Controle, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta pública por ação e o valor pago por ação eventualmente adquirida, devidamente atualizado até a 
data do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as contrapartes vendedoras nos pregões em que o Adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma no período de 
6 meses em questão, cabendo à B3 operacionalizar o processo de reembolso, nos termos de seus regulamentos. III. tomar medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de Ações em Circulação da Companhia, em conformidade com 
o Regulamento do Novo Mercado, dentro dos 6 meses subsequentes à aquisição do Controle, ou em prazo maior se permitido pelo Regulamento do Novo Mercado. Seção II - Cancelamento do Registro de Companhia Aberta e Saída do 
Novo Mercado: Artigo 49. Na oferta pública de aquisição de ações a ser efetivada, obrigatoriamente, pelo Acionista Controlador ou pela Companhia para o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, o preço mínimo a 
ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação, referido no Artigo 53 deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Artigo 50. Caso os acionistas, reunidos em As-
sembleia Geral Extraordinária, deliberem: (i) a saída da Companhia do Novo Mercado para que os valores mobiliários emitidos pela Companhia sejam admitidos a negociação fora do Novo Mercado; ou (ii) uma reorganização societária na 
qual os valores mobiliários da companhia resultante dessa reorganização não sejam admitidos à negociação no Novo Mercado, no prazo de 120 dias contados da data da Assembleia Geral que aprovou a referida operação; o Acionista Con-
trolador deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia cujo preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação, referido no Arti-
go 53 deste Estatuto Social, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Artigo 51. Na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso os acionistas convoquem uma Assembleia Geral aprovando a saída da Companhia do 
Novo Mercado, seja conforme previsto na alínea (i) do Artigo 50 acima, ou seja em decorrência de reorganização societária conforme previsto na alínea (ii) do caput do Artigo 50 acima, a saída estará condicionada à realização de oferta 
pública de aquisição de ações nas mesmas condições previstas no artigo 48 acima. §1º A referida Assembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na 
assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. §2º Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária, na 
qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta. Arti-
go 52. A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado está condicionada à efetivação de oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Eco-
nômico das ações, a ser apurado em laudo de avaliação de que trata o Artigo 53 deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. §1º O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de 
ações prevista no caput deste Artigo. §2º Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida no caput deste Artigo decorrer de deliberação da Assembleia Geral, os acionistas que tenham votado a favor da 
deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput deste Artigo. §3º Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida no ca-
put ocorrer em razão de ato ou fato da administração, o Conselho de Administração da Companhia deverá convocar Assembleia Geral de acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das obrigações 
constantes do Regulamento do Novo Mercado ou, se for o caso, deliberar pela saída da Companhia do Novo Mercado. §4º Caso a Assembleia Geral mencionada no §3º acima delibere pela saída da Companhia do Novo Mercado, a referida As-
sembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia Geral, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a ofer-
ta. Artigo 53. O laudo de avaliação para determinar o Valor Econômico das ações de emissão da Companhia para fins das ofertas de aquisição de ações em caso de cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia ou de saída 
da Companhia do Novo Mercado, nos termos dos Artigos 49 e 50 acima, deverá ser elaborado por empresa especializada, com experiência comprovada e independente da Companhia, seus administradores e Acionista Controlador, bem 
como do poder de decisão destes, devendo o laudo também satisfazer os requisitos do §1º do artigo 8º da Lei das S.A. e conter a responsabilidade prevista no §6º do mesmo artigo 8º. §1º A escolha da empresa especializada responsável 
pela determinação do Valor Econômico da Companhia em caso de cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia, ou de saída da Companhia do Novo Mercado é de competência da Assembleia Geral, a partir da apresentação, 
pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação ser tomada por maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação presentes na Assembleia Geral que deliberar sobre o assunto, não 
se computando os votos em branco. A Assembleia prevista neste §1º, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% do total das Ações em Circulação ou, se instalada 
em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação. §2º Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser suportados integralmente pelo ofertante. 
Seção III - Disposições Comuns: Artigo 54. É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações visando a mais de uma das finalidades previstas neste Capítulo VII deste Estatuto Social, no Regulamento do Novo 
Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública de aquisição de ações e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a 
autorização da CVM, quando exigida pela legislação aplicável. Artigo 55. A Companhia ou os acionistas responsáveis pela efetivação das ofertas públicas de aquisição de ações previstas neste Capítulo VII deste Estatuto Social, no Regula-
mento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM poderão assegurar sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e, conforme o caso, pela Companhia. A Companhia ou o acionista, conforme o caso, não se 
eximem da obrigação de efetivar a oferta pública de aquisição de ações até que a mesma seja concluída com observância das regras aplicáveis. § Único. As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições 
deste Estatuto Social, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto Social. Capítulo VIII - Juízo Arbitral: Artigo 56. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros 
do Conselho Fiscal, se instalado, ficam obrigados a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, 
violação e seus efeitos, das disposições contidas neste Estatuto Social, nas disposições da Lei das S.A., nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, nas de-
mais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Contrato de Participação do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitra-
gem do Mercado e do Regulamento de Sanções, a qual deve ser conduzida pela Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela B3, em conformidade com o Regulamento dessa Câmara. §1º Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, 
caso ainda não tenha sido constituído o Tribunal Arbitral, as partes poderão requerer diretamente ao Poder Judiciá rio as medidas conservatórias necessárias à prevenção de dano irreparável ou de difícil reparação, e tal proceder não será 
considerado renúncia à arbitragem, nos termos do item 5.1.3 do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. §2º A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à execução, 
interpretação e validade da presente cláusula compromissória. O Tribunal Arbitral será formado por três árbitros escolhidos na forma estabelecida no Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. O procedimento arbi-
tral terá lugar na Cidade de São Paulo, SP, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral. A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo com as disposições 
pertinentes do Regulamento de Arbitragem, em português. Capítulo IX - Da Liquidação da Companhia: Artigo 57. A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante ou li-
quidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo X - Definições: Artigo 58. Para fins deste Estatuto, os termos abaixo iniciados em letras maiúsculas terão os seguin-
tes significados: “Acionista Controlador” significa o(s) acionista(s) ou o Grupo de Acionistas que exerça(m) o Poder de Controle da Companhia. “Acionista Controlador Alienante” significa o Acionista Controlador quando este promove 
a Alienação de Controle da Companhia. “Ações de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado do Poder de Controle da Companhia. 
“Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por Administradores da Companhia e aquelas em tesouraria. “Alienação de 
Controle da Companhia” significa a transferência a terceiro, a título oneroso, das Ações de Controle. “Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere as Ações de Controle em uma Alienação de Contro-
le da Companhia. “Controle” significa o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da partici-
pação acionária detida. Há presunção relativa de titularidade do Controle em relação à pessoa ou ao Grupo de Acionistas que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas 3 últi-
mas Assembleias Gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante. “Grupo de Acionistas” significa o grupo de pessoas: (i) vinculadas por contratos ou acordos de voto de 
qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de Controle; ou (iii) sob Controle comum. “Valor Econômico” significa o valor da Com-
panhia e de suas ações que vier a ser determinado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela CVM. § Único. Os termos grafados com iniciais 
maiúsculas utilizados neste Estatuto Social que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no Regulamento do Novo Mercado. Capítulo XI - Disposições Finais e Transitórias: Artigo 59. As disposições contidas 
nos Capítulos VII e VIII, bem como as demais as regras referentes ao Regulamento do Novo Mercado constantes deste Estatuto Social, somente terão eficácia a partir da data da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de 
ações de emissão da Companhia. Artigo 60. Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A., observado o previsto no Regulamento do Novo Mercado. 
Plano de Opção de Compra de Ações: 1. Objetivo do Plano e Beneficiários: 1.1. O objetivo do Plano de Opção de Compra de Ações do Atacadão S.A. (“Companhia”), instituído nos termos do artigo 168, §3º, da Lei nº 6.404, de 
15/12/1976 (“Lei nº 6.404/76” e “Plano”, respectivamente), é reter determinados executivos instrumentais para o planejamento e execução de um possível processo de oferta inicial de ações da Companhia (“IPO”), e obter um maior ali-
nhamento dos interesses desses executivos com os interesses dos acionistas da Companhia. 1.2. São elegíveis para participar do Plano os administradores e empregados da Companhia e de suas sociedades controladas (incluídas no con-
ceito de Companhia para os fins deste Plano), nomeados pelo Conselho de Administração (“Beneficiários”). 2. Administração do Plano: 2.1. O Plano será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia. O Conselho de Admi-
nistração terá amplos poderes, respeitados os termos do Plano, para a organização e administração do Plano. 2.2. O Conselho de Administração poderá, a qualquer tempo: (i) alterar ou extinguir o Plano; e/ou (ii) estabelecer a regulamen-
tação aplicável aos casos omissos, desde que não altere ou prejudique, sem o consentimento do Beneficiário, quaisquer direitos ou obrigações estabelecidas em contratos relativos ao Plano. 2.3. As deliberações do Conselho de Adminis-
tração têm força vinculante para a Companhia e os Beneficiários relativamente a todas as matérias relacionadas com o Plano. 3. Termos e Condições da Outorga e do Exercício das Opções: 3.1. Outorga Única. Será realizada uma única 
outorga de opções de compra de ações (“Opções”) aos Beneficiários com base neste Plano. O Conselho de Administração definirá o número de Opções que serão outorgadas a cada Beneficiário e poderá, ainda, fixar termos e condições espe-
cíficos para cada Beneficiário, sempre de acordo com as disposições do Plano. Com base nestes termos, a Companhia celebrará um Contrato de Opção de Compra de Ações (“Contrato”) com cada Beneficiário. 3.2. Condições Suspensivas 
para Aquisição do Direito ao Exercício. Os Beneficiários somente adquirirão o direito de exercer as Opções se observadas as seguintes condições suspensivas: (a) a ocorrência de um IPO; (b) a observância dos períodos de carência defini-
dos no item 3.3 abaixo; e, cumulativamente, (c) a vigência do contrato de trabalho ou mandato do Beneficiário com a Companhia no momento da ocorrência de cada Vesting, observado o disposto nos itens 3.3 e 3.3.1 abaixo. 3.2.1. Caso 
não ocorra um IPO até 1º/01/2020, os Beneficiários não adquirirão o direito de exercer as Opções, que caducarão, e este Plano será automaticamente terminado. Neste caso, a Companhia efetuará um pagamento aos Beneficiários cujos 
contratos de trabalho ou mandato estejam em vigor em 31/12/2019, em moeda corrente nacional, da seguinte forma: (a) até 31/01/2020, a Companhia apurará a diferença positiva entre (i) o valor econômico de cada ação da Companhia 
em 31/12/2019, calculado de acordo com avaliação de um especialista independente, indicado pelo Conselho de Administração, e (ii) o Preço de Exercício (“Diferença Positiva por Ação”); (b) cada Beneficiário terá direito de receber o 
montante equivalente à Diferença Positiva por Ação, multiplicada pelo número total de ações que integram suas Opções; e (c) o pagamento do referido montante aos Beneficiários ocorrerá da seguinte forma: (i) metade do valor no prazo 
de 2 meses, a partir da definição da Diferença Positiva por Ação; e (ii) metade do valor a partir de 12 meses e até 14 meses a partir da definição da Diferença Positiva por Ação. 3.2.2. Caso o cálculo previsto no item 3.2.1. (a) acima resulte 
em uma diferença negativa, não será devido qualquer pagamento aos Beneficiários. 3.3. Vesting. As Opções somente poderão ser exercidas após os seguintes períodos de carência (“Vesting”): I. IPO em 2017: (a) 1/3 das Opções no momen-
to da ocorrência do IPO (“1º Vesting”); (b) 1/3 das Opções após 12 meses da ocorrência do IPO (“2º Vesting”); e (c) 1/3 das Opções após 24 meses da ocorrência do IPO (“3º Vesting”); ou II. IPO após janeiro de 2018: (a) 1/2 (metade) das 
Opções no momento da ocorrência do IPO (“1º Vesting”); e (b) 1/2 (metade) das Opções após 12 meses da ocorrência do IPO (“2º Vesting”). 3.3.1. Durante qualquer período de Vesting, a Companhia poderá terminar o contrato de trabalho 
ou mandato do Beneficiário com o objetivo de transferir tal Beneficiário ao exterior, para assumir cargo em sociedade do grupo ao qual pertence a Companhia (a “Expatriação”). Exclusivamente nesta hipótese, o término do contrato de tra-
balho ou mandato não acarretará o descumprimento da condição suspensiva prevista no item 3.2. (c) ou 3.2.1. acima. Adicionalmente, em caso de desligamento sem justa causa ou aposentadoria, aplicam-se às Opções do Beneficiário su-
jeitos à Expatriação as regras previstas no item 7.2 abaixo, conforme o caso. 3.4. Prazo de Exercício. As Opções poderão ser exercidas pelos Beneficiários, após o adimplemento das condições suspensivas previstas no item 3.2 acima, no 
prazo de até 6 anos contados da data deste Plano (21/03/2017). 3.5. Preço de Exercício. O preço das ações a serem subscritas ou adquiridas pelos Beneficiários em decorrência do exercício das Opções (“Preço de Exercício”), será de 
R$ 11,70 por ação. 3.5.1. O Preço de Exercício será pago pelos Beneficiários em moeda corrente nacional, à vista, no ato da aquisição das Ações. 3.6. Ações. Uma vez exercidas as Opções pelos Beneficiários, as ações correspondentes serão 
objeto de emissão por meio de aumento do capital da Companhia, ou, à escolha da Companhia, poderão ser transferidas ações existentes em tesouraria. 3.6.1. Os acionistas, nos termos do que dispõe o artigo 171, §3º, da Lei nº 6.404/76, 
não terão preferência ao ensejo da aprovação deste Plano ou do exercício das Opções originárias deste Plano. 3.6.2. As ações decorrentes do exercício das Opções terão os direitos estabelecidos neste Plano e no Contrato, sendo certo que 
lhes será sempre assegurado o direito de perceber os dividendos que vierem a ser distribuídos a partir da subscrição ou aquisição, conforme o caso. 3.6.3. Nenhuma ação será entregue ao Beneficiário em decorrência do exercício das Op-
ções a não ser que todas as exigências legais e regulamentares tenham sido integralmente cumpridas. 3.7. O Beneficiário não terá nenhum dos direitos e privilégios de acionista da Companhia, exceto aqueles a que se refere este Plano, 
com respeito às Opções. O Beneficiário somente terá os direitos e privilégios inerentes à condição de acionista a partir do momento da aquisição efetiva das ações decorrentes do exercício das Opções. 4. Limite de Diluição: 4.1. A outorga 
de Opções deve respeitar o limite máximo de 1,0% do total de ações do capital social da Companhia, considerando-se, neste total, o efeito da diluição decorrente do exercício de todas as Opções concedidas e não exercidas. 5. Permanên-
cia no Cargo: 5.1. Nenhuma disposição do Plano ou do Contrato conferirá a qualquer Beneficiário direitos com respeito à permanência como administrador ou empregado da Companhia e não interferirá, de qualquer modo, com os direitos 
de a Companhia, a qualquer tempo, interromper o mandato do administrador ou rescindir o contrato de trabalho do empregado. 6. Desligamento por Justa Causa ou Demissão Voluntária: 6.1. Salvo decisão específica em contrário do 
Conselho de Administração, na hipótese de término do contrato de trabalho ou do mandato do Beneficiário por justa causa ou razão equiparada, ou por demissão voluntária, caducarão sem indenização todas as Opções do Beneficiário, 
tendo ou não ocorrido o Vesting das referidas Opções. 7. Desligamento Sem Justa Causa ou Aposentadoria: 7.1. Salvo decisão específica em contrário do Conselho de Administração e sem prejuízo do disposto no item 7.2, na hipótese de 
desligamento sem justa causa ou de aposentadoria do Beneficiário, serão observadas as seguintes disposições: (a) as Opções cujo Vesting não tenha ocorrido poderão ser exercidas apenas na proporção do período de Vesting decorrido até o 
evento que originar o término do contrato de trabalho ou mandato do Beneficiário; ou seja, caso, por exemplo, tenha decorrido metade do período de Vesting das Opções em questão, o Beneficiário poderá exercer metade das referidas Op-
ções, por um prazo de 30 dias; (b) as Opções não exercidas, seja por não se enquadrarem no cálculo previsto no item (a) acima ou pela inobservância do prazo de exercício estabelecido no mesmo item, caducarão sem direito a qualquer in-
denização; e (c) as Opções cujo Vesting já tenha ocorrido poderão ser exercidas no prazo de 30 dias a contar do término do contrato de trabalho ou mandato do Beneficiário, ou até o término do prazo para o exercício das Opções, o que 
acontecer antes. 7.2. Em caso de Expatriação com IPO em 2017, serão observadas as seguintes disposições: (a) caso a Expatriação ocorra entre a data da outorga das Opções e a data do IPO, o Beneficiário manterá o direito de exercer 1/3 
das Opções no Primeiro Vesting; a manutenção do direito ao exercício Opções remanescentes no Segundo e/ou Terceiro Vestings ficará a critério do Conselho de Administração; (b) caso a Expatriação ocorra após o IPO e no prazo de 12 me-
ses após o IPO, o Beneficiário manterá o direito de exercer 1/3 das Opções no Segundo Vesting; a manutenção do direito ao exercício Opções remanescentes no Terceiro Vesting ficará a critério do Conselho de Administração; e (c) caso a Ex-
patriação ocorra entre o prazo de 12 meses e 1 dia e até 24 meses após o IPO, o Beneficiário manterá o direito de exercer 1/3 remanescente das Opções no Terceiro Vesting. 7.3. Em caso de Expatriação com IPO após janeiro de 2018, serão 
observadas as seguintes disposições: (a) caso a Expatriação ocorra entre a data da outorga das Opções e a data do IPO, o Beneficiário manterá o direito de exercer 1/2 (metade) das Opções no Primeiro Vesting; a manutenção do direito ao 
exercício Opções remanescentes no Segundo Vesting ficará a critério do Conselho de Administração; e (b) caso a Expatriação ocorra após o IPO e no prazo de 12 meses após o IPO, o Beneficiário manterá o direito de exercer 1/2 (metade) das 
Opções no Segundo Vesting. 8. Falecimento ou Invalidez Permanente do Beneficiário: 8.1. Se o Beneficiário falecer ou tornar-se permanentemente inválido para o exercício de sua função na Companhia, os direitos decorrentes de todas 
as Opções estender-se-ão a seu espólio, herdeiros e sucessores, ou ao curador, conforme o caso. Caso o Vesting das Opções não tenha ainda ocorrido, este será antecipado e as Opções poderão ser exercidas por um prazo de até 60 meses, 
contados da data do falecimento ou do evento que causar a invalidez. As Opções não exercidas neste prazo ficarão extintas, de pleno direito, sem direito a qualquer indenização. 9. Ajustes: 9.1. Se as ações existentes da Companhia forem 
aumentadas ou diminuídas em número, como resultado de bonificações em ações, grupamentos ou desdobramentos de ações, serão feitos ajustamentos apropriados no número de ações objeto de outorga de Opções não exercidas. Quais-
quer ajustamentos nas Opções serão feitos sem mudança do valor total da parcela não exercida das Opções, mas com ajuste correspondente do Preço de Exercício ou da quantidade de Opções. 9.1.1 Os ajustamentos segundo as condições 
do item 9.1 acima serão feitos pelo Conselho de Administração e tal decisão será definitiva e obrigatória. Nenhuma fração de ações será vendida ou emitida segundo este Plano ou qualquer desses ajustamentos. 10. Data de Vigência e 
Término do Plano: 10.1. O Plano entrará em vigor com a sua aprovação pela Assembleia Geral da Companhia e permanecerá em vigor pelo prazo de 6 anos. 11. Obrigações Complementares: 11.1. Adesão. A assinatura do Contrato impli-
cará na expressa aceitação de lodos os termos do Plano pelo Beneficiário, o qual se obriga a cumpri-los plena e integralmente. 11.2. Execução Específica. As obrigações contidas no Plano e no Contrato são assumidas em caráter irrevogá-
vel, valendo como título executivo extrajudicial nos termos da legislação processual civil, obrigando as partes contratuais e seus sucessores a qualquer título e a todo tempo. Estabelecem as partes que tais obrigações estão sujeitas à exe-
cução específica, conforme previsto no Código de Processo Civil. 11.3. Cessão. Os direitos e obrigações decorrentes do Plano e do Contrato têm caráter personalíssimo e não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros por disposição in-
ter vivos, no todo ou em parte, nem dados em garantia de obrigações, sem a prévia anuência por escrito da Companhia ou na hipótese do item 11.3.1. 11.3. 1. O Beneficiário poderá ceder a seus herdeiros diretos, por ato inter vivos, o direi-
to à subscrição das ações, condicionada a eficácia da cessão a que o próprio Beneficiário cedente continue preenchendo, na data da subscrição por seus herdeiros, todas as condições suspensivas para a aquisição do direito ao exercício que 
lhe seriam aplicáveis (ou ainda as disposições específicas aprovadas pelo Conselho de Administração, na forma deste Plano). 11.4. Novação. Fica expressamente convencionado que não constituirá novação a abstenção ou demora de qual-
quer das partes no exercício de qualquer direito, poder, recurso ou faculdade assegurado por lei, pelo Plano ou pelo Contrato, nem a eventual tolerância de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações por qualquer das partes, que não 
impedirão que a outra parte, a seu exclusivo critério, venha a exercer a qualquer momento esses direitos, poderes, recursos ou faculdades, os quais são cumulativos e não excludentes em relação aos previstos em lei. 11.5. Foro. Fica eleito 
o foro central da comarca da Cidade de São Paulo, SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias que possam surgir com relação ao Plano.
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O PNE é uma lei federal, sancionada em 2014, que prevê 
metas para melhorar a qualidade do ensino brasileiro em 
um prazo de dez anos, desde a educação infantil até a pós-

-graduação. As estratégias preveem aumento do investimento, 
melhorias em infraestrutura e valorização do professor. O texto 
estabelece 20 metas para serem cumpridas até 2024, das quais 
oito têm prazos intermediários, que já venceram. A lei também 
aponta 254 estratégias relacionadas a cada uma das metas e 14 
artigos que defi nem ações a serem realizadas no país.

Na avaliação da presidente executiva do Todos Pela Educação, 
Priscila Cruz, o principal entrave para o cumprimento do PNE 
é a falta de um plano estratégico que estabeleça uma ordem de 
execução das metas. Para ela, 
os governos federal, estaduais e 
municipais deveriam ter traça-
do uma estratégia de execução 
para defi nir o que deve ser feito 
primeiro.

“O plano não coloca as metas 
e as estratégias em uma ordem 
para que a gente consiga fazer 
com que ele seja realmente exe-
cutado e cumprido. Algumas 
metas são gargalos para outras, 
é preciso defi nir quais deveriam 
ser cumpridas antes para que 
outras avancem e quais metas 
vão impedir que as demais se-
jam cumpridas”, aponta.

Para a pedagoga Anna Helena 
Altenfelder, superintendente 
do Centro de Estudos e Pes-
quisas em Educação, Cultura e 
Ação Comunitária (Cenpec), o balanço dos três anos do PNE é 
preocupante. “Ainda mais se levarmos em consideração que as 
metas são articuladas e o sucesso de uma depende da execução 
da outra. Temos que pensar no plano como um todo”, diz.

O MEC diz que está trabalhando na implantação de políticas es-
truturantes e na melhoria da gestão dos programas para alcançar 
melhores resultados. Uma das principais ações é implantação da 
Base Nacional Curricular Comum (BNCC) que deverá promover 
a melhoria das aprendizagens em todas as etapas da educação 
básica. As ações envolvem também investimento na melhoria 
das escolas, na formação dos professores, na educação infantil, 
além da garantia da alfabetização e da mudança da estrutura 
curricular do Ensino Médio.

Valorização dos professores
Entre as metas consideradas fundamentais para o avanço 

da educação no país e que não foram cumpridas, algumas 
dizem respeito à valorização dos professores, considerada 
um dos gargalos para o avanço do ensino. A meta 18, por 
exemplo, estabelece que devem ser assegurados planos de 
carreira para os profissionais da educação básica e superior 
públicas, tomando como referência o piso salarial nacional. 
Segundo o Observatório, não há iniciativas em curso em 

Plano Nacional de 
Educação completa três 
anos com apenas 20% 
das metas cumpridas
Após três anos de vigência do Plano Nacional de Educação 
(PNE), apenas seis das 30 metas e estratégias que deveriam 
ter sido cumpridas até 2017 foram alcançadas total ou 
parcialmente. O número representa 20% do total, o que 
signifi ca que quatro em cada cinco metas não foram 
atingidas. O balanço é do Observatório do PNE (OPNE), 
uma plataforma formada por 24 organizações parceiras, 
coordenada pelo movimento Todos Pela Educação

Alunos da Escola Municipal Abílio Gomes, na capital pernambucana, usam livros 
didáticos que podem ser proibidos pela Câmara de Vereadores.
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âmbito federal.
“Com um bom professor, em uma escola com um bom diretor 

e bem gerida, com infraestrutura adequada, você consegue 
andar com várias metas [previstas no plano]”, diz Priscila.

Ela também cita como exemplo a meta que prevê a melhoria 
do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), 
indicador criado pelo Ministério da Educação (MEC) para 
medir a qualidade do ensino em diferentes etapas. A avaliação 
do Observatório é que apenas a meta do 5º ano do ensino 
fundamental foi cumprida, enquanto os anos finais dessa etapa 
e o ensino médio ainda estão em um patamar muito baixo. 
“Essa meta do Ideb não vai acontecer se não melhorarmos 
a formação dos professores. O maior determinante para a 
aprendizagem de alunos é a qualidade do professor”, diz.

A valorização da carreira 
docente também é aponta-
da pela superintendente do 
Cenpec como fundamental 
para o sucesso do restante 
do plano. “Se queremos uma 
educação de qualidade, não 
se pode pensar nisso sem a 
valorização da carreira docen-
te, que passa pelas condições 
de trabalho, pela carreira do 
professor e pela formação”, 
diz Anna Helena.

Educação 
infantil

Uma das metas do PNE 
determina que todas as crian-
ças de 4 a 5 anos deveriam 
estar matriculadas na escola 

até 2016. Os dados mais recentes da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio (Pnad), que são de 2015, mostram que 
a taxa de atendimento nessa faixa etária é de 90,5%. O cum-
primento real da meta só poderá ser aferido quando a Pnad 
2016 for divulgada, mas o relatório da Observatório destaca 
que o percentual de 9,5% restante representa cerca de 500 
mil crianças dessa faixa etária fora da escola.

“Se a criança não entrou na educação infantil, ela vai ter 
mais difi culdades de se alfabetizar. Não se alfabetizando, ela 
não vai conseguir aprender tudo aquilo que ela deveria. Não 
aprendendo, ela vai abandonar a escola antes do tempo. É 
uma reação em cadeia”, explica Priscila Cruz.

No Brasil, a educação infantil é responsabilidade dos mu-
nicípios. Para o presidente da União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Undime), Aléssio Costa Lima, a 
garantia da matrícula de todas as crianças nesta etapa de 
ensino depende de políticas públicas de inclusão social, 
uma vez que quem está fora da escola nessa faixa etária são 
moradores de periferias de centros urbanos ou de lugares 
distantes, com difícil acesso. “Teremos que ter um conjunto 
de políticas articuladas que venham a garantir a questão da 
inclusão”, diz o secretário.

O PNE prevê também que o investimento público em educação 
deve ser ampliado para 7% do Produto Interno Bruto (PIB) até 

2019 e para 10% até 2024. O 
presidente da Undime destaca 
que a ampliação de recursos 
para a educação é fundamental 
para o cumprimento das metas 
restantes. Para ele, o modelo 
atual de financiamento, que 
ocorre principalmente por meio 
do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profi s-
sionais da Educação (Fundeb), 
não é sufi ciente para atender as 
necessidades do setor.

“É preciso assegurar novas 
fontes de investimentos por-
que a melhoria da qualidade e a 
ampliação da oferta, como está 
colocado em muitas metas, 
isso não se faz sem acrésci-
mo de investimentos”, diz o 
secretário.

Entre as ações de melhoria 
da gestão, o MEC informa 
que lançou o Programa de 
Fomento à Implementação 
de Escolas de Ensino Médio 
em Tempo Integral, com a 
oferta de mais de 500 mil 
vagas, o que, segundo a 
pasta, vai mais que dobrar 
a quantidade de matrículas 
em Tempo Integral no En-
sino Médio. “O Programa 
conta com R$ 1,5 bilhão de 
investimento para ajudar os 
estados com as novas vagas”, 
diz a nota do ministério.

Outro exemplo é a re-
gulamentação do Ensino a 
Distância. De acordo com 
o ministério, a medida vai 
ajudar a ampliar o acesso ao 
ensino superior. Em âmbito 
técnico, o Ministério da Edu-
cação informa que lançou, 
no fim do ano passado, o 

MedioTec, com orçamento 
de R$ 700 milhões. Além 
disso, recentemente, o MEC 
conseguiu pactuar mais de 
107 mil vagas com institui-
ções públicas e privadas, 
30% a mais do que o previsto 
inicialmente. “Todas essas 
são ações que estão em 
consonância com o PNE”, 
destaca o texto.

“É importante destacar 
que a atual gestão do MEC 
recebeu a pasta em maio de 
2016 com corte no orçamen-
to, de R$ 10 bilhões em 2015 
e R$ 6,4 bilhões em 2016, 
e com dívidas elevadas de 
programas estratégicos do 
governo anterior. As ações 
estratégicas que estão sendo 
implantadas pela atual ges-
tão estão atreladas ao Plano 
Nacional de Educação”, 
acrescenta a nota.O PNE determina que todas as crianças de 4 a 5 anos 

deveriam estar matriculadas na escola até 2016.
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News@TI
Aceleradores AMD Radeon Instinct™

@ A AMD está lançando uma nova era na computação instintiva 
com seus aceleradores Radeon Instinct, que logo serão enviados 

aos parceiros para energizar suas soluções HPC e Deep Learning. 
Com a primeira visualização em dezembro de 2016, esta nova linha 
de aceleradores de servidor GPU –Radeon Instinct ™ MI25, Radeon 
Instinct MI8 e Radeon Instinct MI6 – juntamente com a plataforma 
de software aberta da AMD ROCm 1.6, ajudará consideravelmente a 
aumentar o desempenho, efi ciência e a facilidade de implementação 

 

Intel e COI anunciam parceria 

@O Comitê Olímpico Internacional (COI) e a Intel anunciaram 
hoje uma parceria tecnológica de longo prazo em uma cerimônia 

ofi cial em New York com a presença do Presidente do COI, Thomas 
Bach, e o CEO da Intel, Brian Krzanich. A Intel se unirá ao programa 
de patrocínio mundial “The Olimpic Partner” (TOP), tornando-se 
uma parceira mundial TOP até 2024. Esta parceria transformará os 
jogos e a experiência Olímpica. A Intel suportará os Comitês Olímpi-
cos Nacionais e suas equipes em todo o mundo (www.olympic.org).

São Paulo, sexta-feira, 23 de junho de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Como o chatbot
traz melhores

resultados no varejo? 

Quem não se lembra de 

HAL 9000, personagem 

de fi cção da série 

Odisséia Espacial, de 

1968, que popularizou 

o conceito de robôs 

capazes de executar 

tarefas até então 

reservadas aos seres 

humanos?

Essa tecnologia abordada 
há quase 50 anos no 
fi lme de Arthur Clarke 

ainda está um pouco distante 
da maneira como foi retrata-
da. O que já é realidade é o 
chatbot, que permite acelerar 
processos e facilitar a vida dos 
atendentes e consumidores. 

Através dos chatbots, que 
aqui na Take preferimos cha-
mar de Contatos Inteligentes, 
o varejo certamente nunca 
mais será o mesmo. Eles irão 
permitir (e já estão permi-
tindo) aos lojistas virtuais a 
implementação de uma nova 
forma não só de atender os 
consumidores, mas também de 
engajar, persuadir e, assim, o 
que é ainda melhor, aumentar 
a geração de leads e as taxas 
de conversão. 

Apesar de se tratar de uma 
tecnologia recente – principal-
mente no Brasil -, o chatbot 
oferece benefícios tanto às 
empresas quanto aos clientes. 
Segundo pesquisa da Asso-
ciação Brasileira de Comércio 
Eletrônico, 73% dos consu-
midores preferem entrar em 
contato com uma empresa por 
meio de um contato inteligente 
a fi car horas pendurados no 
telefone esperando na fi la a 
boa vontade de um atendente 
enquanto escuta uma musiqui-
nha irritante. 

Os aplicativos de mensagens 
tornaram-se tão indispen-
sáveis nas nossas vidas que 
55% da população do planeta 
os usam todos os dias, o que 
vem colocando ainda mais 
combustível na propagação 
dos chatbots. 

Afi nal, Facebook Messenger, 
Skype, Telegram e Twitter 
são plataformas amplamente 
disseminadas e que a cada 
dia se tornam mais efi cientes 
e oferecem mais recursos, 
viabilizando assim uma maior 
aproximação e interação com 
os consumidores e, ao mesmo 
tempo, reduzindo o número de 
ligações não respondidas nos 
call centers e a perda de vendas 
por conta de um atendimento 
inadequado ou mesmo a total 
falta de atenção. 

Pense na seguinte cena: 
um consumidor entra na loja 
do shopping, passa horas em 
busca de um produto e não é 
abordado em momento algum 
por um vendedor, que, além de 
ajudá-lo a encontrar o produto 
que quer comprar, ainda perde 
a oportunidade de aumentar 
o ticket com outras ofertas 
que não estavam nos planos 
quando o cliente saiu de casa. 

Pois bem, é isto que acontece 
em boa parte dos varejistas 
ainda desestruturados para dar 
conta de atender os milhares 
de clientes que acessam o canal 
e-commerce, principalmente 
em horários de pico. 

Com o contato inteligente, a 
Domino’s nos Estados Unidos 
já possibilita que o cliente 
mande uma mensagem no 

Facebook Messenger e faça 
seu pedido em poucos minu-
tos. Outra empresa que está 
se destacando é a Taco Bell. 
A companhia criou o TacoBot 
na plataforma de mensagem 
Slack e os clientes também 
encomendam sua comida com 
agilidade. São exemplos claros 
de automatização de serviços 
de relacionamento, trazendo 
mais agilidade e precisão no 
atendimento ao cliente, além 
de otimização dos processos 
e melhor aproveitamento do 
tempo de trabalho dos aten-
dentes. 

Temos ainda exemplos 
de marcas como Sephora, 
Victoria’s Secret e Burger King, 
que introduziram recentemen-
te chatbots para dar sugestões 
aos clientes e permitir que rea-
lizem suas compras através de 
uma plataforma de mensagens. 
Outro exemplo é o HDFC Bank, 
na Índia, que tem dois chatbots 
- um no Facebook Messenger e 
o outro em seu site, batizado de 
Ask Eva. Quando foi lançado, o 
serviço chegou a receber 750 
contatos em tempo real, o que 
seria impossível apenas com o 
atendimento humano. 

Aqui no Brasil também temos 
bons cases. A Casas Bahia utili-
zou um chatbot para promover 
ações de marketing durante 
Black Friday, Natal e Dia do 
Consumidor. Mais de 50 mil 
pessoas já conversaram com 
o personagem Bahianinho, 
o chatbot que ajuda os con-
sumidores a encontrarem os 
melhores produtos e ofertas 
da rede varejista. 

Para quem duvida do seu 
potencial de apoiar as centrais 
de atendimento, apesar de ser 
um software os chatbots podes 
ser aprimorados para adotar 
a linguagem do consumidor o 
mais fi elmente possível, uma 
vez que são altamente perso-
nalizáveis e dinâmicos. 

O leitor pode apostar que 
cada vez mais teremos conta-
tos inteligentes para interagir 
com as empresas e marcas. 
Com isso, certamente resolver 
problemas, contratar serviços 
ou comprar produtos na Web 
será tão simples quanto con-
versar com um amigo pelo 
Messenger ou WhatsApp. 

Essa tendência, ou podemos 
já cravar como realidade, foi 
destacada em um estudo global 
do Mindbowser, realizado em 
parceria com o Chatbots Jour-
nal com representantes de 100 
organizações de diferentes se-
tores. A pesquisa mostrou que 
75% das empresas planejam 
construir um chatbot para seu 
negócio ainda este ano. Além 
disso, 67% acreditam que o 
uso dos chatbots irão superar 
o uso de aplicativos móveis nos 
próximos cinco anos. 

Com um atendimento mais 
personalizado e muito mais cô-
modo, é normal que as pessoas 
acabem comprando mais. En-
tão é bom não fechar os olhos: 
os chatbots são o futuro da in-
teração empresa-consumidor, 
oferecendo atendimento ágil, 
durante 24 horas, sete dias por 
semana e, para melhorar, a um 
baixo custo. 

E você? Vai ou não vai entrar 
nesta conversa?

 
(*) Co-fundador e atual CEO 

da Take, empresa pioneira no 
mercado mobile e criadora da 
plataforma BLiP, que permite 

desenvolver chatbots.

Roberto Oliveira (*)

Com o advento das novas 
tecnologias, profi ssionais de 
várias áreas precisaram se 
atualizar por conta das cons-
tantes mudanças. Entre eles 
estão os contadores, que, se 
antes tinham o estereotipo 
daquele profi ssional cercado 
de papéis, acompanhado de 
uma calculadora, carregando 
pastas pra cima e pra baixo e 
fazendo anotações em um ca-
derno, hoje, necessariamente, 
precisam estar atualizados. 
Gradualmente, plataformas 
digitais que ajudam na ges-
tão empresarial e fi nanceira 
passaram a ser incluídas nas 
rotinas de trabalho, facilitando a execução de diversas tarefas. 
O Painel Financeiro, por exemplo, lançado pela OCF, é um 
sistema criado com este objetivo, simplifi cando o trabalho dos 
contadores e se apresentando como um dos mais completos 
sistemas fi nanceiros. 

No Brasil, atualmente, são mais de 500 mil contadores e 
técnicos registrados nos CRCs, além de 55 mil organizações 
contábeis ativas. Em um mercado cada vez mais competitivo, 
até profi ssionais mais conservadores, como os da Geração X, 
estão aderindo às novidades do mundo digital e suas transfor-
mações. “Com o sistema é possível ter o controle e organização 
de receitas e despesas, importar e exportar dados, digitalizar 
documentos, programar contas a pagar e receber, emitir nota 

fi scal de serviços e boletos 
etc”,afi rma Alexandre Andra-
de, diretor da OCF.

De acordo com ele, o maior 
diferencial é a possibilidade de 
fi ltrar informações minuciosas 
sobre a saúde fi nanceira do 
cliente, permitindo que o 
profi ssional de contabilidade 
ofereça consultoria e assesso-
ria para a gestão das fi nanças 
e, assim, contribuindo, efe-
tivamente para as tomadas 
de decisão do gestor. “Isso 
signifi ca um serviço a mais 
e, consequentemente, uma 
possibilidade de atendimen-
to mais amplo para o cliente 

e, consequentemente, ganhos extras para os profi ssionais de 
contabilidade”, explica o idealizador do sistema.

Segundo Andrade, atualmente, o diferencial do contador 
está no modo como esse profi ssional se relaciona com os 
clientes. E o Painel Financeiro viabiliza uma relação do estilo 
ganha-ganha, ou seja, boa para ambos os lados. “E mais, es-
tamos falando de uma nova concepção de contabilidade, na 
qual se descarta as despesas com espaço físico para arquivar 
documentos, moderniza-se processos e estabelece-se uma 
nova dinâmica de trabalho”, esclarece. Ele explica ainda que 
o sistema foi pensado para contadores com objetivo de adap-
tar as demandas da profi ssão às necessidades exigidas pelo 
mundo moderno e digital.

A contabilidade em evolução

Eduardo Person Pardini (*)

Alguns pontos desta pesquisa me chamaram atenção. Um 
deles é a constatação do que já sabia sobre o crescimento 
da incidência de fraudes de forma acentuada, onde 82% 

dos entrevistados relataram caso de fraude nos últimos 12 meses, 
contra 70% em 2013.

É notório que a complexidade do ambiente corporativo e de 
negócios tem criado espaço para novos e mais complexos riscos 
de fraudes, sem que a empresa tenha possibilidades de se pre-
parar para mitiga-los.

Um número crescente de ciberataques tem sido reportado 
e a pesquisa demonstra que 85%, das empresas entrevistadas, 
sofreram um ciberataque ou ocorrência de perda e roubo de 
informações.

Mas o que me chamou mais atenção foram três pontos direta-
mente relacionados à pesquisa focada no Brasil, são elas:

 • 68% das ocorrências de fraudes foram detectadas aqui, um 
número menor do que a média global de 82%;

 • Aumento da percepção de exposição à fraude para 92% dos 
entrevistados;

 • O principal meio para detecção foi a através dos trabalhos 
da auditoria externa.

Uma análise mais detalhada sobre os pontos acima me fez 
entender que os sistemas de controles internos existentes nas 
empresas brasileiras não são sufi cientes para detectar e/ou pre-
venir ocorrências de fraudes.

A falta de investimento, devido à crise econômica, nos processos 
de gestão pode ser um dos motivadores, mas acredito que a maior 
parcela disto é a falta cultural de consciência e comprometimento 
com os fundamentos de governança e compliance.

Não é papel dos auditores externos detectar fraudes. A em-
presa tem outros mecanismos de defesa, que devem ser mais 
apropriados para este objetivo, como, por exemplo, o canal de 
denúncias. No caso do Brasil, a detecção por este recurso esta 
muito abaixo quando comparado ao resultado global.

Para reverter esta situação, as corporações no Brasil devem 
endereçar este assunto de forma clara e objetiva. Não é mais 

Processos corporativos 
de prevenção à fraudes 

no Brasil são insufi cientes
Em fevereiro deste ano, a Kroll publicou o seu Relatório Global de Fraude e Riscos 2016/17, resultado 
de uma pesquisa realizada com 545 executivos seniores em todo o mundo

possível fi ngir que tem governança ou que combatem a fraude 
e/ou a corrupção, seja uma empresa do setor privado ou público.

A alta gestão tem que ter compromisso com as melhores práticas 
de governança. Ela deve ter consciência que os riscos existem 
e que os gastos com os processos de gerenciamento de riscos e 
controles internos são, na realidade, investimentos.

Primeiro porque aperfeiçoa o capital aplicado em sua estrutura 
organizacional e, em segundo, porque minimiza o possível im-
pacto fi nanceiro de uma perda gerada por fraude ou corrupção. 
A pesquisa demonstra que o custo médio das perdas fi nanceiras 
por fraude é entre 1% a 3% do faturamento.

A empresa deve trabalhar e difundir em toda sua organização a 
cultura da gestão baseada em riscos. Não adianta a empresa contar 
em sua estrutura com gestor de riscos, auditores e especialistas 
em controles internos, se os gestores da empresa, em todos os 
níveis, não forem profi cientes em riscos e controles internos.

A liderança deve ser visionária e comprometida com a ética, 
de nada adianta ter código de conduta ética ou programas de 
compliance se os lideres não exemplifi cam em seus atos com-
promisso irrestrito com estes atributos.

A auditoria interna, como órgão de monitoramento indepen-
dente, tem papel crucial em todo este processo. O auditor é um 
dos agentes de mudança, mas para isto ele deve ter sua objeti-
vidade preservada através de uma postura profi ssional integra 
e ser profi ciente ao atuar em conformidade com as normas 
internacionais de auditoria.

Espero que as empresas, através de seus gestores, acordem 
para uma nova realidade, para um novo ambiente corporativo, 
onde o valor da empresa é construído não somente pelo valor 
gerado para as partes relacionadas, mas também baseado em 
como ele é gerado.

Quem sabe, nas próximas pesquisas podemos nos deparar com 
um resultado mais positivo no processo de combate a fraude e 
a corrupção.

(*) É sócio principal, responsável pelos projetos de governança, gestão de 
riscos, controles internos e auditoria interna da Crossover Consulting & 

Auditing. É diretor executivo do Internal Control institute - chapter Brasil, 
palestrante e instrutor do IIA Brasil.

Inscrições abertas para Pós-graduação
Para quem busca por aprofunda-

mento na carreira e mais conheci-
mentos, a Universidade Metodista 
de São Paulo está com inscrições 
abertas para Pós-graduação nas 
modalidades presencial e a dis-
tância. São especializações nas 
áreas de Comunicação, Gestão e 
Negócios, Humanidades, Saúde e 
Exatas e Tecnologia. O candidato 
pode inscrever-se até 26 de julho 
para cursos presenciais e 24 de 
junho para EAD.

Em Gestão e Negócios são 29 
cursos, com destaque para Con-
troladoria e Finanças. O objetivo é 
fornecer ao profi ssional nova visão 
do mercado de trabalho, abordando 
pontos estratégicos, econômicos e 
produtivos das empresas, além do 

gerenciamento das contas e gastos. 
O curso está disponível nas modali-
dades presencial e a distância, com 
duração de 18 meses, totalizando 
384 horas. 

Também é possível optar pela 
pós em Gestão Inteligente: Lide-
rança, Coaching e Inovação, que 
busca formar gestores levando em 
conta as mudanças da sociedade e 
a era digital. A especialização tem 
módulo direcionado para o mundo 
das startups e trabalha com a vi-
são que o gestor precisa ter como 
chefe. O curso tem duração de 18 
meses, totalizando 380 horas e 
está disponível nas modalidades 
presencial e a distância. Para 
mais informações acesse portal.
metodista.br/.
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(?) verme-
lho: indica

perigo
imediato

Espera
ansiosa de
quem fez 
o Enem

(?) da boia-
da: situação
sem con-
trole (fig.)

Maior
região do

Brasil
(abrev.)

Divisão de
escolas de

samba 
em desfile

Ilha da 
(?): Floria-

nópolis

(?)-se: 
fica enver-
gonhado

Zezé (?)
Camargo,

cantor

Phillippe
Pinel,

psiquiatra
francês

Cheiro
ruim

(bras.)

Imposto
cobrado

pelos mu-
nicípios 

(?) de
limão, in-
grediente
culinário

Profissio-
nais que

aplicam o
shiatsu

Método 
contracep-

tivo de
barreira 

Estado de
Castanhal
e Marabá

(sigla)

"(?)
Mortas",
romance
de Gogol 

Diz-se do cavalo 
não miscigenado 
Ultrajes por conta 

da cor da pele

Controle
das contas
públicas
(Econ.)

Cartunista
argentino
Destituído
de miolo

Atributo individual
velado por entidades
como a Pastoral Car-
cerária, em presídios

Níquel
(símbolo)

Fulano
(abrev.)

Flor
originária
do Méxi-
co, onde
é muito
popular

Tipo
sanguíneo

"(?) Ne-
gro", filme

Cereal 
de pães

Mesa
arturiana
Memori-

zados
(?) Conca: atuou no

Fluminense (fut.)
Fruto comum em

margens de rios (pl.)

A velocidade
recomendada aos

motoristas em
situação de neblina

(?) Cristo,
líder

religioso
que se

proclama
a reencar-
nação de

Jesus

Elenco, 
em inglês

Cami-
nhava

Gaiatice; 
travessura

(pop.)

Artífices
que tra-
balham
metais

preciosos

Anexos de
cozinhas
Ir ao en-
calço de

São resol-
vidos por
detetives

Alain De-
lon, ator
Ampla-
mente

conhecida

ALEP
DALIAQUINO
IESTOUROF

OGIRTCISNE
NTAVOLAN

OIRADINGAS
DEENCABULA

MAGIAAREAS
DIPPIR
ESTREPOLIA
HTORFEC

OURIVESINRI
MASSAGISTAS
ADDIUCAST
NOTORIAPA

CASOSALMAS

3/aca. 4/cast. 5/almas — darío — ingás — quino. 6/távola. 7/estouro.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta sexta é o dia da lunação que acontece no signo de Câncer as 23h33. Lua em mau aspecto com Saturno traz algumas 
limitações tornando a parte da manhã mais lenta e difícil para conclusões. A tarde deve ser mais acelerada, a Lua forma 
um aspecto positivo com Urano e ajuda a levar adiante e movimentar o que fi cou parado. Mas depois das 15h47 à Lua 
vai fi car fora de curso até ingressar em Câncer às 19h08. Por isso é bom não esperar demais dos acontecimentos até 
a noite que será mais aconchegante. Haverá maior intimidade com aqueles que nos deixam seguros emocionalmente. 
Às 23h33 a Lua entra na fase Nova e começa o ciclo de Câncer.
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Sair do seu ambiente e divertir-se um 
pouco irá melhorar a saúde. Do outro 
lado de sua personalidade expansiva, 
existe uma pessoa sensível e cheia 
de romantismo. Faço algo que lhe dê 
segurança e conforto. Precisa fi car 
mais perto da sua família. 74/274 – 
Vermelho.

Saia da rotina e mantenha contato 
com pessoas amigas e familiares. 
Procure incluir momentos de diver-
são ao lado de quem ama. Viagens e 
passeios de última hora serão felizes 
no começo deste mês. Mude a rotina, 
faça algo diferente na sua vida sexual. 
84/684 – Azul.

Com o Sol na casa dois um dinheiro 
inesperado ou até quantia a mais 
deve chegar. Não tenha pressa, 
muita paciência para alcançar o que 
deseja. Suba um degrau de cada vez, 
aos poucos. Evite desistir de um 
projeto sem ao menos tentar outra 
vez. 89/389 – Amarelo.

O Sol indo para o segundo decanato 
de seu signo dá energia e disposição 
para agir e encontrar soluções na 
vida. A melhor forma de ser feliz 
é ver a realidade da vida como ela 
realmente é. Evite fugir dos seus 
problemas, enfrente-os. As soluções 
virão em breve. 69/469 – Branco.

Este período mais delicado do ano 
deve ser levado com calma e paci-
ência em seu ambiente. Aproveite 
para analisar como poderá melhorar 
a convivência com as pessoas. Veja 
se os objetivos profi ssionais estão 
sendo cumpridos. Faça o que seja 
preciso para manter a harmonia. 
90/490 – Vermelho.

Aproveite para sair da rotina, viajar e 
rever amigos que estejam afastados. 
Se algo não está saindo como deseja-
va, essa é a hora de refl etir, analisar 
e encontrar respostas. Controle os 
fortes sentimentos que estão sendo 
despertados, evitando a melancolia 
e a tristeza. 55/355 – Verde.

O Sol em Câncer acentua a neces-
sidade de ser prático e direto nas 
atitudes. Precisa saber dosar o lado 
racional com o emocional, para 
que tudo caminhe muito bem nas 
relações. De mais atenção ao que 
diga respeito à relação sexual e 
afetiva.09/509 – vermelho.

O mês que vem dá muita disposição 
pessoal, indicando realizações de 
maior signifi cado em seu trabalho. 
As pessoas que convivem ao seu lado 
podem ajudar em uma conquista. 
Não deixe de valorizar a ajuda que 
receber. Sem apoio você pode muito 
pouco. 18/418 – Branco. 

Com o Sol na casa sete é tempo 
de unir ou romper sociedades e 
parcerias. Preste mais atenção nos 
compromissos que você anda assu-
mindo. Não prometa mais do que irá 
cumprir. É bom medir as palavras 
comprometedoras que difi cultam as 
relações. 56/556b – Marrom.

Precisa manter o bom senso para 
não sofrer desilusões. Para seguir 
adiante será necessário tomar algu-
mas decisões da maneira mais prática 
possível. O começo do ano trará 
novidades na vida social e afetiva. 
Saia da rotina e faça viagens curtas 
e passeios a dois.71/371 – Verde. 

Com o Sol em Câncer deve procurar 
tomar atitude fi rme e decisiva. Não 
fi que questionando horas a fi o a me-
lhor decisão a ser tomada, decida-se. 
Dando mais afeto a pessoa amada, 
irá melhorar o sexo. A atenção dada 
lhe será retribuída em dobro neste 
começo de mês. 63/163 – Verde.

Evite que suas ambições não o 
ceguem totalmente. Fique bem 
atento aos acontecimentos neste 
fi nal de mês. Controle seus impul-
sos e viva a vida do jeito que ela é, 
sem ilusões. Logo alcançará o que 
deseja, agindo de uma forma livre e 
espontânea.74/374 – cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 23 de Junho de 2017. Dia de São José Cafasso, Santa 
Agripina e Dia do Anjo Melahel, cuja virtude é a comunicação. Dia do 
Atleta Olímpico, Dia das Nações Unidas para o Serviço Publico e Dia 
da Educação Cristã. Hoje aniversaria a sambista Elza Soares que chega 
aos 80 anos, o jogador de futebol Zidane que nasceu em 1972 e a atriz 
Selma Blair que também completa 45 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau costuma ser correto e principal-
mente ordeiro. Possui uma mente alerta, gosta de se manter ocupado 
e bem informado. Muitas vezes é daquelas pessoas das quais se diz 
que têm “boa mão” para plantar, e pode ser muito bem-sucedido na 
jardinagem e na agricultura. Freqüentemente é hábil para perceber os 
problemas íntimos dos outros. Protetor e solidário você apoia as pessoas 
a sua volta e na maioria das vezes, considera a família o elemento mais 
importante para sua segurança e bem-estar. No lado negativo possui a 
tendência a perder a fé, retrair-se e fi car mal-humorado.

Dicionário dos sonhos
MONSTRO - Ver monstros no sonho pode indicar 
um estado de consciência dúbia. Que ataca, pre-
juízos comerciais e fi nanceiros. Vê-lo rompimento 
de relações amorosas e intrigas. Números da sorte: 
13, 29, 32, 65, 80 e 97.

Simpatias que funcionam
Acabar com desavenças em família: Quando 
estiver sozinha em casa, comece a varrê-la. Dê 
especial atenção aos cômodos dos quais dormem 
as pessoas que criam problemas e confusões 
dentro da família. Reúna toda a sujeira na sala, 
embrulhe-a em 1 papel vermelho e jogue-o em 
um terreno vazio. Com essa atitude, você também 
estará colocando para fora da sua casa os conflitos 
mais sérios.
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Funk
Tati Quebra Barraco reúne seus principais 

hits e se apresenta acompanhada pelo DJ Bel. 
O repertório traz “Boladona”, “Chamas sem 
Fim”, “Direitos Iguais”, “Dako é Bom”, “Sou 
Feia, mas Tô na Moda”, “Atoladinha” e “Vou 
Botar Você na Pista”, entre outras.Tati Quebra 
Barraco é reconhecida pelas letras divertidas, 
ousadas e debochadas e pela contagiante pre-
sença de palco. Tati começou no funk aos sete 
anos, sendo respeitada por nunca abandonar 
suas raízes: ela é uma apaixonada pela favela 
Cidade de Deus, periferia do Rio de Janeiro, 
onde foi criada.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-
9700. Sábado (24) às 21h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Divulgação

Herzog
A Cia Estável de Teatro apresenta 

o espetáculo Patética, no Arsenal da 
Esperança, casa de acolhida para ho-
mens em situação de rua. Escrito em 
1976 por João Ribeiro Chaves Neto, a 
peça refl ete sobre as circunstâncias e o 
assassinato do jornalista e dramaturgo 
Vladimir Herzog (1937-1975), morto 
nos porões do DOI-Codi (Destacamen-
to de Operações de Informações/Cen-
tro de Operações de Defesa Interna), 
em outubro de 1975. O texto foi escrito 

um ano depois do seu falecimento, por 
seu cunhado e, também dramaturgo, 
João Ribeiro Chaves Neto. A peça conta 
a vida de Herzog desde a imigração 
dos pais para o Brasil, passando pela 
militância, prisão, depoimentos no 
DOI-Codi, até a morte e a luta da família 
para provar que ele não cometeu sui-
cídio, mas foi assassinado. Ao discutir 
a censura, a própria peça é proibida e 
o circo é fechado.

Serviço: Arsenal da Esperança, R. Dr. Almeida Lima, 
900, Mooca, tel. 2292-0977. Sextas, sábados e domingos 
às 20h. Ingresso: 1kg de alimento não perecível.Até 02/07.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Marat 

Descartes 

e Luciano 

Chirolli.

Depois de uma temporada de sucesso, o espetáculo 
“Ponto Morto” volta aos palcos para contar a estória da 
relação de amor e repulsa entre pai e fi lho. A montagem, 
que reestreia dia 4 de julho é um recorte na vida de um 
pai atormentado pelo fardo de ter um fi lho limítrofe, 
eternamente dependente dele. A peça fala de um assunto 
complexo, que é o autismo, mas de uma maneira lúdica e 
amorosa e mostra a retomada de um relacionamento na 
busca de um reencontro ou renascimento. Em cena os 
atores Marat Descartes e Luciano Chirolli dão vida aos 
personagens criados pelo autor Helio Sussekind, que com 
um texto forte e contundente, leva o público a analisar e 
discutir um assunto pouco explorado, cercado de medo, 
discriminação e exclusão social.

Serviço: Teatro Sérgio Cardoso, R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, tel. 3288-
0136. De terça a quinta às 20h (não haverá apresentações dias 6, 25, 26 e 27 de 
julho e 22, 23, 30 e 31 de agosto). Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 29/08.

Separação
Primeira direção da atriz fran-

co-brasileira Janaína Suaudeau, 
“Término do Amor” é uma peça 
sobre o fi m de um relaciona-
mento, tema bastante abordado 
e profundamente retratado em 
diversas obras. Neste espetáculo, 
que reestreia dia 5 de julho o di-
ferencial é a forma como o tema 
é apresentado. O autor Pascal 
Rambert propõe um embate 
entre duas pessoas, um combate 
verbal entre o casal que está se 
separando. Com Carolina Fabri, 
Gabriel Miziara e Pedro Gongom 
(bateria). 

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de 
Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 
3222-2662. Quartas e quintas às 20h (dia 
24 de agosto não haverá apresentação). 
Entrada franca. Até 30/08.Bela Fernandes

A peça “Cacau!!! A Princesa de 
Bolha de Sabão”,  tem participação 
especial da atriz e apresentadora 
Bela Fernandes, protagonista da 
série “O Zôo da Zu”, do Discovery 
Kids Brasil e apresentadora do 
programa Canal Mundo da Menina.  
Cacau é uma princesa que vive em 
um fantástico mundo de Bolha de 
Sabão repleto de seres mágicos 
e encantadores. A princesa tem 
uma amiga inseparável, Fofi s, seu 
bichinho de estimação, juntas 
elas bagunçam a vida de todos, 
principalmente do Prefeito Tom e 
sua secretária Abigail.

Serviço: Tietê Plaza Cultural, Marginal 
Tietê, entre as pontes Piqueri e Anhangue-
ra, tel. 3201-9000. Domingo (25) às 14h. 
Entrada franca.

“Baile do Teló”
Michel Teló caiu na estrada com 

o “Baile do Teló” e se apresenta 
na Festa Junina da Band, na 
Portuguesa. Thiaguinho e Nego do 
Borel também se apresentam na 
mesma data

Para começar essa verdadeira festa a 
escolha não poderia ser outra, “Tá 
Quente”, música que também abre o 

DVD “Baile do Teló”.  O público vai poder 
conferir também as recém-lançadas “Diz 
Aí Teló”, que ganha a participação de 
Seu Jorge pelo telão, “Hoje Tem” e “Ah 
Tá Peraê”. O Baile do Teló vai levar 

muita alegria e energia positiva para o público 
presente, por isso, também não fi cam de fora os 
sucessos do cantor, como “Fugidinha”, “Beijo, 
Me Liga”, “É Nóis Faze Parapapá”, além de uma 
nova versão de “Ai Se Eu Te Pego” em parce-
ria com o cantor francês, Pitbull. Michel Teló 
também traz muita emoção ao interpretar os 
clássicos da música sertaneja no momento “Bem 
Sertanejo”. Os outros músicos que acompanham 
Michel no palco são Wesley Abdo (bateria), 
Jonathas Xaiver (violões e guitarras), Marcello 
Costa (acordeom), Serginho Lima (baixo) e 
Thiaguinho Cabral (percussão).

Serviço: Portuguesa, R. Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé. 
Domingo (25) a partir das 19h. Ingressos:  de R$ 30 (meia entrada 
ou com 1kg de alimento não perecível) a R$ 80 (inteira).

 Divulgação

Autismo

Você não é sua história
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito 

que Deus quer que você saiba...… QUE VOCÊ NÃO É A 
SUA “HISTÓRIA”...Quem Você É , é muito maior do que 
isso. Está tudo bem em desistir do seu passado agora.A 
maioria de nós tem uma história sobre como chegamos 
a ser do jeito que somos, sobre como é sermos “nós”, 
e sobre por que algumas vezes é tão difícil passar pela 
vida. Tudo isso é uma bobagem que não tem nada a ver 
com quem nós somos agora.

Com que frequência você “vem da” sua “história” quando 
experimenta a vida? Você está pronto para liberar isso 
agora? E se você pudesse criar um “você” da maneira que 
quer ser, e não da maneira que você pensa que é? Isso não 
seria notável? Bem, você pode. Tudo o que tem a fazer é 
liberar a sua história.

Amor, Seu Amigo,

Neale Donald Walsch

Uma princesa
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A ABIMAQ completa 

esse ano 80 anos de 

atividade ininterrupta 

na defesa do setor 

de bens de capital 

mecânicos

Surgimos em 1937 e se-
guimos fi rmes e fortes 
em nossos propósitos, 

independentemente do cená-
rio favorável ou desfavorável 
que nos era apresentado. 
Vivemos momentos ruins e 
momentos bons, crises eco-
nômicas e euforia fi nanceira. 
Enfrentamos e atravessamos 
infl ação de quase 100% ao mês, 
chegando a 2.477%, em 1993, e 
sobrevivemos a todos os planos 
econômicos que antecederam 
à atual crise econômica, polí-
tica e fi nanceira.

Depois de mais de 20 anos 
esquecemos que trocamos 
2750 cruzeiros por 1 real em 
1º de julho de 1994, quando o 
Brasil acordava com o nasci-
mento de uma nova moeda. O 
real “vinha ao mundo” com a 
promessa de enterrar os anos 
de infl ação corrosiva e de ins-
tituir a estabilidade econômica 
no país. Os bancos abriram 
mais cedo e um exército de 650 
mil funcionários aguardaram a 
população, nas 15 mil agências 
da época, para fazer a troca 
da moeda. 

E sobrevivemos. A ABIMAQ 
esteve sempre fi rme e forte lu-
tando pelos interesses dos seus 
associados. Ao longo da his-
tória, o Brasil bateu recordes 
de tentativas de estabilização. 
Desde 1986 foram sete planos 
econômicos, registrando mé-
dia de um a cada 14 meses e 
permanecemos na luta. Antes 
disso tivemos um período de 
expansão da indústria e cres-
cimento da economia, vivemos 
a construção da Constituinte 
e a transição para as eleições 
diretas e abertura democráti-
ca. De uma forma ou de outra 
encontramos nosso espaço e 
defendemos nossas premissas, 
nossos valores.

Agora não será diferente. 
Com todas as instabilida-
des momentâneas, o Brasil 
tem demonstrado que suas 
instituições são sufi ciente-
mente fortes para absorver 
os choques daí decorrentes, 
o que é um importante sinal 
de maturidade política e 
democrática. E a ABIMAQ 
continuará em sua postura, 
defendendo a observância 
das regras constitucionais 
que preveem soluções legais 
para as mais diversas circuns-
tâncias com conduta, ética e 
moral. Nestes momentos a 
obediência às normas legais, 
sem querer mudar as regras 
do jogo no meio dele, permite 
absorver as mudanças sem 
afetar, sobremaneira, a vida 
econômica e social.

A continuidade das reformas 
em andamento no Congresso 
não deveria depender de quem 
ocupa, transitoriamente, a 
principal cadeira do Palácio do 
Planalto. As reformas devem 
ter o respaldo, mais do que 
de deputados e senadores, da 
grande maioria da sociedade 
brasileira. E nesse sentido, 
temos feito o nosso papel, 
insistindo na manutenção 

das instituições, no respeito à 
Constituição e à democracia.

E usando, sempre que neces-
sário, de instrumentos jurídi-
cos para garantir os direitos da 
nossa comunidade. Um exem-
plo é a quantidade de ações e 
mandatos de segurança que 
temos impetrado no sentido 
de garantir os nossos direitos, 
sem contar as inúmeras co-
alizões, plantões na porta de 
secretarias e ministérios, além 
do fomento de ações por meio 
da nossa Frente Parlamentar.

Explicações detalhadas a 
formadores de opinião e visitas 
periódicas às redações dos 
grandes jornais tem garanti-
do uma presença massiva na 
grande mídia, expondo não só 
os nossos grandes problemas 
como também os riscos que 
correremos com a não priori-
zação do nosso setor, falando 
da exportação de empregos, 
divisas e outras questões que 
nos impedem a realização 
dos negócios e manutenção 
da nossa participação no PIB.

Temos ainda nos posiciona-
do publicamente a favor das 
reformas, independente de 
quem esteja no comando da 
Nação. Sabemos que temos 
que ir além do discurso único 
do ajuste fi scal, pois as expe-
riências disponíveis mostram 
que, isoladamente, não leva o 
país ao crescimento. A imedia-
ta adoção de medidas que, sem 
confl itar com o saneamento 
das contas públicas, efetiva-
mente permitam a retomada 
da economia ajudaria muito a 
criar um ambiente favorável 
às reformas.

Para tanto, um programa 
realista, desenhado para as 
atuais condições de crise, que 
facilite o refi nanciamento das 
dívidas fi scais das empresas 
é essencial, tanto quanto o 
restabelecimento de linhas de 
crédito, hoje inexistentes na 
prática, e uma forte queda dos 
juros de mercado por meio da 
eliminação da cunha fi scal, com 
incentivos à concorrência ban-
cária e com o Bacen reduzindo 
a remuneração do dinheiro 
ocioso dos bancos. Apoiamos 
também a reforma política e 
atuamos fortemente junto ao 
BNDES para melhoria das suas 
linhas de fi nanciamento.

Administrar o câmbio, não 
para apreciar o real e sim para 
levá-lo a um nível que permita 
às empresas brasileiras com-
petir aqui e lá fora, é essencial 
para criar condições para o 
setor privado reconstituir mar-
gens e retomar investimentos. 
Isto é perfeitamente possível 
de ser feito, neste momento, 
em que a infl ação aponta para 
fi car abaixo da meta.

Independente de qualquer 
situação política e/ou econômi-
ca, nós vamos continuar baten-
do em todas essas teclas, dando 
demonstração de que esse é 
um momento delicado, mas 
com a união de todos, será su-
perado. E nós estaremos aqui 
durante e após essa travessia. 
Contem conosco porque nós 
contamos com vocês. Somos 
todos uma única comunidade 
trabalhando a favor do Brasil 
e dos brasileiros.

 
(*) - É presidente do Conselho 
de Administração da ABIMAQ/

SINDIMAQ.

Vamos sobreviver 
e crescer

João Carlos Marchesan (*)
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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FILIPE HEILBERG, profissão: empreendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/04/1990, residente e 
domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, filho de Bruno Sergio Heilberg 
e de Lygia Moritz Heilberg. A pretendente: SHELLY DORF, profissão: cineasta, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/10/1994, 
residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, filha de Roberto Dorf 
e de Ravit Irony Dorf.
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

“Evitar completamente 
que estes incidentes 
ocorram nem sem-

pre é possível, mas há certas 
atitudes que podem diminuir os 
riscos, como tirar as etiquetas 
de voos antigos e contratar um 
seguro viagem de acordo com 
as suas necessidades”, comenta 
Simone Libonati, Superin-
tendente de Seguro Viagem 
da Zurich, companhia global 
de seguros. Para amenizar os 
danos que o extravio de baga-
gem pode trazer ao passageiro 
durante uma viagem, a Zurich 
dá dicas valiosas: 
 • Antes de despachar a ba-

gagem, declare o valor es-
timado da mesma, pagando 
uma taxa da companhia 
aérea. Caso opte por essa 
opção, saiba que obje-
tos de valor, como jóias, 
aparelhos eletrônicos ou 
medicamentos de uso 
continuo (acompanhado 
de receituário médico em 
inglês), devem ser levados 
na bagagem de mão, pois 
não são incluídos nesta 
declaração; 

 • Confira o ticket de sua 
bagagem e verifi que se os 
dados correspondem ao 
seu voo; 

 • Contrate um seguro viagem 
para cobrir os imprevistos, 

Saiba o que fazer em caso 
de bagagem extraviada

Em 2016, segundo informações da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o número de bagagens 
extraviadas ou entregues com atraso superou os 21 milhões. Este dado refl ete uma das inúmeras situações que 
acontecem em viagens, seja de lazer ou a trabalho, e que podem gerar grande desconforto aos passageiros

D
iv
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ga

çã
o recomenda Simone Libonati. 

O prazo para a empresa de 
transporte devolver os perten-
ces perdidos durante os voos 
é de até 21 dias, em caso de 
viagens internacionais, e de 30 
dias nos voos domésticos. “Caso 
este prazo seja ultrapassado, é 
possível pedir o ressarcimento 
do valor correspondente ao 
prejuízo. É dever da compa-
nhia aérea manter o passageiro 
prejudicado informado sobre o 
status do caso, o que acontece 
normalmente por meio do site 
da empresa”, garante a Supe-
rintendente de Seguro Viagem 
da Zurich. 

No entanto, caso tenha con-
tratado um Seguro Viagem, 
acione a Central de Assistên-
cia da sua Seguradora, eles 
poderão auxiliar monitorando 
a localização da bagagem pela 
companhia aérea. No caso de 
não recuperação da bagagem, 
acione o ressarcimento do 
valor correspondente ao pre-
juízo na companhia aérea e 
posteriormente faça o pedido 
de análise de indenização para 
a Seguradora, encaminhando 
os documentos exigidos para 
a cobertura de bagagem para 
que a mesma possa analisar o 
seu pedido. 

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

inclusive os problemas com 
bagagens; 

 • Evite despachar malas de 
grifes, elas costumam cha-
mar muita atenção. Sendo 
inevitável utilize os serviços 
disponíveis em aeroportos, 
embalando sua bagagem; 

 • Coloque identifi cação na 
mala, com nome e telefone 
e um cadeado; 

 • Não atrase para fazer o che-
ck-in, quanto mais cedo for 
realizado, menos chances 
da mala ser extraviada; 

 • Sempre guarde os recibos 
das mercadorias compra-
das durante a viagem, e tire 
uma foto com as compras 
dentro da mala. Em caso 
de extravio, guarde os 

recibos até a bagagem ser 
devolvida; 

 • Leve uma troca de roupas 
na mala de mão e os prin-
cipais acessórios para que 
seja possível aproveitar o 
destino imediatamente ao 
chegar. 

Além de seguir estas dicas, é 
imprescindível agir rapidamen-
te ao perceber que a bagagem 
não chegou na sala de desem-
barque. “O ideal é dirigir-se 
imediatamente ao balcão de re-
clamações da companhia aérea 
antes de deixar o desembarque 
e preencher o RIB - Registro 
de Irregularidade de Bagagem 
para viagens nacionais ou PIR 
- Property Irregularity Report 
para viagens internacionais, 

Pesquisa mensal do Mi-
nistério do Turismo, em 
parceria com a Fundação 
Getulio Vargas, revelou 
crescente intenção pelo 
uso de automóveis durante 
as próximas viagens dos 
brasileiros. De acordo com 
o levantamento, 28,6% dos 
entrevistados devem usar 
o carro em suas próximas 
viagens, crescimento de 47% 
em relação a 2016.  

No entanto, a maioria dos 
turistas ainda irá usar o 
avião para o deslocamento - 
58,9% - um índice 6% maior 
que o ano anterior, 55,6%. 
O ônibus foi único meio de 
transporte que registrou 
uma queda na preferência 
dos turistas, passando de 
17,2% em maio de 2016 para 
11,8% este ano. A pesquisa, 
realizada em maio, ouviu 
mais de 2 mil famílias em 
sete capitais brasileiras: 
Brasília, Belo Horizonte, 

Cresce intenção do brasileiro viajar 
de carro nos próximos meses

Porto Alegre, Recife, Rio de 
Janeiro, Salvador e São Paulo.

Ainda segundo a pesquisa, 
21,5% dos entrevistados afi r-
maram ter interesse em viajar 
nos próximos meses, aumento 
de 15% em relação ao mesmo 
período de 2016, 18,7%. Des-
tes, 76,6% deverão optar por 
destinos turísticos nacionais. 
As regiões mais procuradas 

pelos viajantes deverão ser: 
Nordeste (50,8%); Sudeste 
(21,8%); Sul (17,9%); Cen-
tro-Oeste (7,4%) e Norte 
(2,1%). Em relação à pre-
ferência pela hospedagem, 
hotéis e pousadas seguem 
na liderança com 52,7% da 
intenção dos entrevistados 
contra 36,3% que deverão 
optar pela casa de parentes 

15ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027324-17.2015. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Celina Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Jacques Levy 
Eskenazi, Alameda Ministro Rocha Azevedo, 545, Apto. 111, Cerqueira Cesar - CEP 01410-001, São 
Paulo-SP, CPF 166.941.418-31, RG 27.925.001-0, nascido em 30/09/1976, Advogado, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Sorana Com e Importadora Ltda, 
objetivando ao réu o pagamento da quantia de R$ 36.421,00 (março/2015) devidamente atualizados, 
referente à reparação do veículo Audi A-6; 4.2; Renavan 759126682. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de maio de 2017. 

41ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003778-98.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CORRETORA DE 
SEGUROS CURITIBANOS LTDA, CNPJ 01.081.011/0001-06, na pessoa de seu representante legal, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de SAVIAN & FRANCE 
ADMINISTRADORA CORRETORA SEGUROS LTDA., objetivando o recebimento da quantia de R$ 
44.543,15 (janeiro/2012), o qual foi indevidamente recebido pela ré, bem como a condenação da 
mesma ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

7ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015512-
18.2014.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) FERNANDA NOTARNICOLA LEITE, CPF. 376.198.598-37, que AMC - SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 24.133,26 
(Maio/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e 
não pago. Estando a requerida em lugar incerto e não sabido, CITADA fica para que no prazo de 15 
dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e 
honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo, 
sendo ADVERTIDA de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 24 de abril de 2017. 

2ª Vara da Família e Sucessões - Regional Butantã. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Oswaldo Souza Aranha, REQUERIDO 
POR Maria Celia Santos Souza Aranha - PROCESSO Nº1003468-55.2015.8.26.0704. A MMª. Juíza 
de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, 
Dra. Margot Chrysostomo Corrêa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 23/01/2017, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de Oswaldo Souza Aranha, CPF 039.752.408-06, declarando-o absolutamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como CURADORA, em caráter 
DEFINITIVO, a Sra. MARIA CELIA SANTOS SOUZA ARANHA. O presente edital será publicado 
por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2017. 

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-a

br
/1

7

SEXTA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2017

TERCEIRIZAR ATIVIDADE FIM DA EMPRESA
Empresa pode terceirizar todas as atividades, inclusive as essen-
ciais, de acordo com a Lei 13.429/2017? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O DIA PARA O PAGAMENTO DO SALÁRIO DA DOMÉSTICA, 
QUAL A BASE LEGAL?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa específica, porém, por 
analogia ao art.459, §1º da CLT o pagamento de salário para qualquer 
empregado é realizado até o 5º (quinto) dia útil ao mês subsequente 
ao vencido. Lembramos que o sábado é considerado dia útil para 
pagamento de salário conforme IN SRT nº01/89.

RETENÇÃO POR PARTE DO SALÃO-PARCEIRO
Quais são os tributos que o salão de beleza deve reter do profissio-
nal parceiro que é MEI, de acordo com a nova Le da Terceirização? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECEBEU ATESTADO DO DIA TRABALHADO
Funcionário trabalhou o dia inteiro e após seu expediente esteve 
em consulta médica, recebendo atestado o dia inteiro, podemos 
considerar o dia abonado? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE CONSIDERAR APENAS O SALÁRIO CONTRATUAL 
PARA INFORMAR NO CAGED?

Considerando que o campo destina-se à informação do Salário Mensal, 
mas se o salário for misto (fixo mais comissão ou outros adicionais), 
informar apenas o valor do salário fixo contratual.

HORAS EXTRAS ESPORÁDICAS
Quando a empresa paga horas extras esporádicas, tem que pagar o 
DSR? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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ou amigos. Para 11% das pes-
soas que pretendem viajar, a 
estadia será em residência 
própria, alugada ou outros.

Em Salvador, 21,2% dos 
entrevistados informaram 
ter a intenção de viajar nos 
próximos seis meses. Trata-
se do maior crescimento 
- 49% em relação ao mesmo 
período de 2016 - entre as 
sete capitais acompanhadas 
pelo levantamento. Em Belo 
Horizonte, 27,9% dos entre-
vistados informaram o desejo 
de viajar, contra 21,7% no 
ano anterior. O levantamento 
registrou ainda crescimento 
no Rio de Janeiro - de 13,7% 
para 18,8% - e em São Paulo 
- de 19,7% para 22,1%. Já nas 
capitais Porto Alegre e Recife 
observou-se uma redução de 
19,5% para 18,2% e 24,1% 
para 16,7% respectivamente. 
A capita federal Brasília se 
manteve estável em 24,9% 
(MTur).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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O pretendente: FRANCISCO DA SILVA MACHADO, profi ssão: jardineiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santa Cruz do Piauí - PI, data-nascimento: 23/04/1973, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João da Silva Machado e de Dalvina 
Maria Machado. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Santa Cruz do Piauí - PI, data-
nascimento: 04/01/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Espedito 
Ferreira dos Santos e de Isabel Maria da Conceição.

O pretendente: LUCAS IVOGLO, profi ssão: auditor, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em São Paulo - SP, data-nascimento: 28/09/1984, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Francisco Ivoglo e de Valeria Capobianco Ivoglo. A pretendente: DANIELA 
FERNANDES DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Paulo - SP, data-nascimento: 22/05/1985, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Janio Fernandes da Silva e de Maria de Jesus de Lima Silva.

O pretendente: ABRAÃO BOA VENTURA SANTOS, profi ssão: operador de 
telemarketing, estado civil: solteiro, naturalidade: em Aracaju - SE, data-nascimento: 
19/09/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Antonio dos Santos 
e de Aliete Boa Ventura Santos. A pretendente: STHEFANI CRISTINA DE OLIVEIRA 
CAROLINO, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo - SP, data-nascimento: 09/07/2000, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Fernando Jorge Carolino e de Irani de Oliveira.

O pretendente: CLAUCIDIO SÁTIRO DOS SANTOS, profi ssão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Oeiras - PI, data-nascimento: 14/09/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Lopes dos Santos e de Anasira Sátiro 
dos Santos. A pretendente: MARIA DA PAZ GONÇALVES CAVALCANTE, profi ssão: 
auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: em Santa Cruz do Piauí - PI, 
data-nascimento: 25/11/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Raimundo Gonçalves Cavalcante e de Maria Vila Gonçalves Cavalcante.

O pretendente: LEONARDO SALVADOR GRAZINA, profi ssão: montador de móveis, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
09/05/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Augusto 
Grazina e de Vera Lucia Salvador Grazina. A pretendente: FABIANA DANTAS 
VARJÃO, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do 
Sul - SP, data-nascimento: 13/07/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Horácio Monteiro Varjão e de Deijanira Dantas Varjão.

O pretendente: FABIO NASCIMENTO DOS SANTOS, profi ssão: operador de injetora, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
21/10/1979, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto dos 
Santos e de Elisabeth Nascimento da Silva. A pretendente: SUZANA SHIRLEY DA SILVA 
MADEIROS, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Maceió - AL, data-nascimento: 05/01/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de José Madeiros Silva e de Maria Isabel da Silva Madeiros.

O pretendente: JOSÉ SERGIO DA SILVA, profi ssão: operador de corte e solda, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 25/07/1970, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Maria Inacio da Silva e de Maria Rita da 
Silva. A pretendente: ANDRÉIA ITALIA, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 16/10/1975, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Natalino Italia e de Hilda Gonçalves Italia.

O pretendente: ANTONIO ANGELO INACIO, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Lorena - SP, data-nascimento: 02/02/1962, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de José Benedito Inacio e de Maria Martins Inacio. A pretendente: 
APARECIDA BOLTA, profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: no 
Ipiranga, São Paulo - SP, data-nascimento: 11/04/1964, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Roberto Bolta e de Rute Claro Bolta.

O pretendente: JOSÉ JUVENAL DA SILVA, profi ssão: ourives, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Passagem do Tó, Jataúba - PE, data-nascimento: 29/12/1959, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Severino Valintinho da Silva e de Maria Siqueira 
da Silva. A pretendente: CRISTINA SANAE MUROSAKI, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Brás - SP, data-nascimento: 18/02/1961, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Tadashi Murosaki e de Hiroca Murosaki.

O pretendente: WELLINGTON SANTOS DE ARAÚJO, profi ssão: analista de negócios, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 
12/01/1990, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Araujo 
e de Rosa dos Santos Almeida de Araujo. A pretendente: KAROLINNE DOS SANTOS 
MOREIRA, profi ssão: babá, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 09/03/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Henrique Miranda Moreira e de Elisiani dos Santos Moreira.

O pretendente: JOÃO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Uibaí - BA, data-nascimento: 06/08/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gildasio Moreira da Silva e de Teresinha Oliveira 
Silva. A pretendente: TAIAME DA COSTA PAZ, profi ssão: assistente administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 17/08/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Pinho Paz e de Maria Liduina da Costa Paz.

O pretendente: ORLANDO FERNANDES, profi ssão: professor de música, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 31/05/1954, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Amelio Fernandes e de Ana Ruzzene. 
A pretendente: DIONEIA RAMOS PEREIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Itapeva - MG, data-nascimento: 13/05/1957, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Benedito Ramos Pereira e de Rita Pereira de Lima.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Itapipoca - CE, data-nascimento: 03/11/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Cláudio de Oliveira e de Sandra 
Maria Rodrigues de Oliveira. A pretendente: LUISA BARBOZA VARGAS, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/09/1996, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luis Carlos Vargas e de 
Valdelice Cirino Barboza Vargas.

O pretendente: RENATO DE SOUZA CHEBRA, profi ssão: product customer 
support III, estado civil: divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-
nascimento: 06/08/1982, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilberto 
Olmo Chebra e de Ana Lúcia de Souza Chebra. A pretendente: ALINE MARQUES, 
profi ssão: coordenadora de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 19/01/1985, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Marques e de Maria Verginia Barreto Mota 
Marques.

O pretendente: KLEBER ROCHA TRANQUILINO, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 06/09/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Tranquilino e de Abigail Rocha 
Tranquilino. A pretendente: KATHLEEN MATOS LIMA, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 18/09/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Delmiro Vieira Lima Junior e de Creunice 
Matos Lima.

O pretendente: HORACIO VIEIRA JANUARIO, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, data-nascimento: 29/09/1991, 
residente e domiciliado em Indaiatuba, fi lho de Marcio Januario e de Neli Alves Vieira 
Januario. A pretendente: KAMILLA CRISTINA CASTELHANO CUNICO, profi ssão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
29/05/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alan Cunico e de 
Silmara Luci Castelhano Cunico.

O pretendente: JEFFERSON NASCIMENTO LIMA DE OLIVEIRA, profi ssão: analista 
de logística, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
20/07/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jurandir Lima de 
Oliveira e de Maria Nascimento Lima de Oliveira. A pretendente: GLAUCIA CRISTINA 
ALBUQUERQUE DA SILVA, profi ssão: educadora, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 19/04/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Mario Luiz da Silva e de Noemi Rodrigues Albuquerque da 
Silva.

O pretendente: DANIEL PEDROSO FILHO, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 20/11/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Daniel Pedroso e de Rafaela Donadio 
Pedroso. A pretendente: CAMILA GARCIA, profi ssão: analista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, data-nascimento: 07/08/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdis Garcia e de Selma Regina 
de Oliveira Garcia.

O pretendente: MILTON CASQUEIRO JUNIOR, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 06/04/1975, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Milton Casqueiro e de Sueli Rossi 
Casqueiro. A pretendente: ADRIANA CARDOSO RIBEIRO, profi ssão: empresária, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
22/05/1975, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Cardoso Ribeiro 
e de Nelza Cardoso Ribeiro.

O pretendente: JOÃO HENRIQUE OLEGARIO DA SILVA, profi ssão: jornalista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 
13/05/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Elias Olegario da Silva 
e de Maria Conceição Gomes. A pretendente: CIBELLE CARVALHO ALVES IDALGO, 
profi ssão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: em Rubião Júnior, 
Botucatu - SP, data-nascimento: 29/10/1984, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lhao de José Carlos Idalgo e de Ester Carvalho Alves Idalgo.

O pretendente: ANDRÉ NOGUEIRA DE SÁ PINHEIRO, profi ssão: técnico de TI, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Brasília - DF, data-nascimento: 27/08/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Josias Blanco Pinheiro e de Lêda 
Costa Nogueira de Sá. A pretendente: TIFANY JÚLIO, profi ssão: confeiteira, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Butantã - SP, data-nascimento: 31/05/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Vagner Sebastião Júlio e de Clotilde 
Maria Aparecida de Carvalho Júlio.

O pretendente: RAPHAEL BARASINO BACAROV, profi ssão: gerente de projetos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
04/03/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Carlos Bacarov 
e de Maria Isabel Barasino Bacarov. A pretendente: NATÁLIA BERGAMO SARAIVA, 
profi ssão: técnico de laboratório, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - 
SP, data-nascimento: 03/01/1996, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Marcelo Saraiva e de Adriana Bergamo Saraiva.

O pretendente: DERLIS DANIEL GONZALEZ AYALA, profi ssão: ajudante de marceneiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: no Paraguai, data-nascimento: 09/08/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cosme Damian Gonzalez e de Jacinta Ester 
Ayala Santacruz. A pretendente: CARLA AUCILIANE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: em Penedo - AL, data-nascimento: 
28/02/1996, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Oliveira 
Santos e de Maria Auxiliadora dos Santos.

O pretendente: WESLEY SILVA PESSOA, profi ssão: assistente administrativo 
I, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, data-nascimento: 
13/09/1993, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Natalino Silva Pessoa 
e de Maria Ferreira da Silva. A pretendente: EDUARDA CANDIDO VIVIANI, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-
nascimento: 02/12/1997, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Eduardo 
Viviani e de Cleide Candido.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - 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: ANSELMO DOS SANTOS PAULINO, profi ssão: fresador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 14/07/1963, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Aparecido dos Santos Paulino e de Ofelia 
Lopes Paulino. A pretendente: LUCIA WANDA GOMES DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-
nascimento: 30/03/1961, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Bernardo 
Gomes da Silva e de Joana Alves da Silva.

O pretendente: ALEX ROCHA MASTIGUIM, profi ssão: técnico de segurança do trabal, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 10/08/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Mastiguim Neto e de Maria 
Fátima Rocha Mastiguim. A pretendente: CAMILA DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: 
enfemeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-
nascimento: 20/08/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo 
Luiz Pereira e de Maria Helena dos Santos Pereira.

O pretendente: JOÃO PAULO FLORENCIO DA SILVA, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Butantã - SP, data-
nascimento: 21/09/1994, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Pedro 
Florencio da Silva e de Fabiana Novais Silva. A pretendente: ALINE FONDATTO, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 27/07/1999, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alcides 
Donizetti de Jesus Fondatto e de Lenilda Aparecida da Silva.

O pretendente: ELIAS DA SILVA, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 06/12/1971, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria Alves da Silva. A pretendente: JOSEFA 
RAIMUNDA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: no Alto 
dos Nunes, Cícero Dantas - BA, data-nascimento: 11/04/1977, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Delmiro Ferreira dos Santos e de Helena Maria de Jesus.

O pretendente: ÉLVIS FERREIRA FELIX DA SILVA, profi ssão: consultor comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
07/01/1991, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Felix da 
Silva e de Cleuda do Carmo Ferreira da Cruz. A pretendente: NATHÁLIA TOGNOLLO 
CAMBIATTI, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 11/12/1987, residente e domiciliada 
em Santo André - SP, fi lha de Waldery Pimentel Cambiatti Junior e de Simone Deise 
Tognollo.

O pretendente: MARCUS VINICIUS SAES FELIX DE MELO, profi ssão: bancário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba - SP, data-nascimento: 
08/10/1981, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adilson Felix de Melo 
e de Laura Vanda Saes de Melo. A pretendente: ANDREA PETRIKA PASICZNIK, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 29/05/1981, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nicolau 
Pasicznik e de Vera Maria Petrika.

O pretendente: JIOMEDES RAMOS MEDEIROS, profi ssão: farmacêutico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Itamaraju - BA, data-nascimento: 09/11/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Lourencio Medeiros e de Vilma Araujo 
Ramos. A pretendente: ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: administradora 
de farmácia, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-
nascimento: 26/08/1973, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gelson 
Bezerra da Silva e de Eunice Ribeiro da Silva.

O pretendente: SERGIO FERREIRA DO COUTO, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-nascimento: 19/10/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Osmar Pereira do Couto e de Tercilia 
Ferreira do Couto. A pretendente: VANESSA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 19/10/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Renato de Souza.

O pretendente: ESTEVAM MENEZES PENKO, profi ssão: músico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 27/08/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Onesimo Galvão Penko e de Solange Menezes Penko. A 
pretendente: KÁTIA MONIQUE COELHO ELIAS, profi ssão: supervisora de operações, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 
31/05/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Elias Filho e 
de Marli Coelho Elias.

O pretendente: MARCOS LEANDRO PEREIRA DE CARVALHO, profi ssão: 
administrador, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/06/1979, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valdir José de Carvalho 
e de Maria de Fatima Aparecida Pereira. A pretendente: CAMILA GABRIELA FRIGERI 
DI PALMA, profi ssão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Belenzinho - SP, data-nascimento: 16/07/1982, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Felice Angelo Antonio Di Palma e de Paulete Aparecida Frigeri Di Palma.

O pretendente: SEBASTIÃO DE SOUZA GOES, profi ssão: encarregado de seção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
29/05/1960, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose de Souza Goes 
e de Esmeralda Maria da Conceição. A pretendente: GRACE APARECIDA DIAS 
MOREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Belo Horizonte - 
MG, data-nascimento: 19/06/1962, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de 
Antônia Dias Moreira.

O pretendente: MAYCON DOUGLAS DE JESUS DA SILVA, profi ssão: repositor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 13/04/1992, 
residente e domiciliado em Santo André - SP, fi lho de Ivonete Josefa de Jesus da Silva. 
A pretendente: RENATA XAVIER DE SOUZA, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 05/11/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Marcos de Souza Neto e de Maria de 
Lourdes da Costa Xavier de Souza.

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

Empresas & Negócios

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: RODRIGO LEONARDO BATISTA CANGICA, estado civil solteiro, profi s-
são administrador, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 17/06/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marlene Batista Cangica. A 
pretendente: FLAVIA RIBAS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 08/04/1998, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rodolfo Manuel da Silva Souza e 
de Ana Celia Aparecida Ribas.

O pretendente: SILAS DE SOUZA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão alinhador 
técnico, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 16/11/1990, residente e domiciliado 
na Vila Palmeiras, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Alves Ferreira e de Nivia Filomena 
de Jesus Souza Ferreira. A pretendente: ANA PAULA AVELINO DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de operações fi nanceiras, nascida nesta Capital, Casa 
Verde - SP, no dia 11/05/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ademir Avelino dos Santos e de Maria Zilda Marcelino dos Santos.

O pretendente: EMERSON ROBSON GIGNON, estado civil solteiro, profi ssão autôno-
mo, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 23/10/1972, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gignon Filho e de Me-
renciana Gonçalves Gignon. A pretendente: DANIELE BEZERRA ESMERO, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Salto - SP, no dia 29/05/1994, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Esmero Filho e de Maria 
das Dôres Pereira Bezerra.

O pretendente: ROBSON ANDRADE SILVA, estado civil solteiro, profi ssão professor 
de capoeira, nascido em Alto Paraná - PR, no dia 23/12/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Vieira da Silva e de Maria da Paixão An-
drade Silva. A pretendente: MAGDA CARVALHO ALVES, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em Cuiabá (Distrito de Caxipó da Ponte) - MT, no dia 19/01/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Pantaleão Alves 
e de Tereza de Carvalho Alves.

O pretendente: CESAR CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão educador físico, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/03/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Olavo Cardoso Filho e de Rosana Cardoso. 
A pretendente: PATRÍCIA BERNARDINO, estado civil solteira, profi ssão administradora 
de empresas, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 11/01/1977, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Douglas Marcos Souza Bernardino 
e de Maria Teresa Souza Bernardino.

O pretendente: LUIZ CLAUDIO MAZARIN, estado civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 06/02/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Mazarin e de Maria José da Silva 
Mazarin. A pretendente: ELAINE CRISTINA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
empresária, nascida em São Gonçalo do Sapucaí - MG, no dia 20/01/1978, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gabriel Claudino de Sousa Neto 
e de Maria da Conceição Sousa.

O pretendente: FELIPE VELLA ASSUEIRO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 11/09/1990, residente e domiciliado em 
Guarulhos - SP, fi lho de Robim Valejo Assueiro e de Rosana de Cassia Vella Gonçalves 
Assueiro. A pretendente: TAINÃ SCIAMMARELLA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Osasco - SP (Registrada neste Subdistrito), no dia 22/06/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dirceu de Oliveira e 
de Carmela de Oliveira. Obs.: Cópia do Edital para ser afi xado no Cartório de residência 
do pretendente.

O pretendente: JOHNNY HENRY LOZANO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão do lar, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 25/06/1975, residen-
te e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adjalma Dias dos 
Santos e de Sueli Aparecida Lozano. A pretendente: PATRÍCIA BARBOSA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Capela (Registrada 
em Santa Rosa de Lima) - SE, no dia 01/05/1983, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Barbosa dos Santos e de Maria Lúcia 
Nascimento dos Santos.

O pretendente: LEANDRO RUBIO, estado civil solteiro, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 03/12/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dorival Rubio Duarte e de Maria Aparecida 
de Lourdes Rubio. A pretendente: JÉSSICA CLAUDINO DO VALE, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 03/04/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco do Vale e 
de Iracema Claudino do Vale.

O pretendente: VICTOR HUGO LAMPREIA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 11/12/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivone Lampreia. A pretendente: FABIANA DOS SAN-
TOS VIUDES, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Cerqueira 
Cesar - SP, no dia 09/02/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Fernando Viudes Robles e de Ivani Pereira Santos Viudes.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: HENRIQUE AUGUSTO LENTINO, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 08/06/1962, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldemiro Lentino e de Amuska Lentino. A 
convivente: MARIA DO CARMO DA SILVA PATUDO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia 19/08/1959, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel da Silva Patudo e de Maria Varella da Silva 
Patudo. Obs.: Findo o prazo legal e não havendo oposição de impedimentos, será feito 
de imediato o registro da conversão de união estável em casamento.

O convivente: LEANDRO ALENCAR MUNHÓS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 03/09/1990, residente e domiciliado 
na Vila Siqueira, nesta Capital - SP, fi lho de Waldemir José Munhós e de Solange Alen-
car Silva Munhós. A convivente: FABIANA SANTINA MARTINS, estado civil solteira, 
profi ssão infl uenciadora, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 10/05/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Gustavo Martins e 
de Marisa Della Santina. Obs.: Cópia do Edital para ser afi xado no Cartório de residência 
do contraente. Findo o prazo legal e não havendo oposição de impedimentos, será feito 
de imediato o registro da conversão de união estável em casamento.

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

Empresas & Negócios

O pretendente: JOSÉ FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO, divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia trinta e um de março de mil novecentos 
e cinquenta e oito (31/03/1958), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de José 
Flavio Braga Nascimento e de Albertina Vianna Nascimento. A pretendente: TÁBATA 
LISETE DOS SANTOS, solteira, profi ssão do lar, nascida em Porto Alegre - RS, no 
dia quartoze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (14/02/1986), residente e 
domiciliada em Porto Alegre - RS, fi lha de Silvio Luis dos Santos e de Silvia Daise dos 
Santos.

O pretendente: GILBERTO ATAIDE CALDEIRA PEREIRA, divorciado, profi ssão 
contador, nascido em São Paulo - SP, no dia três de dezembro de mil novecentos e 
setenta e um (03/12/1971), residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho 
de Aparecido Pereira e de Terezinha Caldeira Pereira. A pretendente: MARINELIA 
ALVES DOS SANTOS, divorciada, profi ssão administradora, nascida em Prado - BA, 
no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e sessenta e seis (28/07/1966), residente 
e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Vieira dos Santos e de 
Eunisce Alves da Silveira.

O pretendente: RONY CÉSAR FARIA BREUEL, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e sete (27/02/1987), residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São 
Paulo - SP, fi lho de Gunther Breuel e de Loriti Ferreira de Faria Breuel. A pretendente: 
ANDRÉA RIZZO PAES DE ALMEIDA, solteira, profi ssão publicitária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (06/12/1988), 
residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Paes de 
Almeida Filho e de Antonieta Beatriz Reis Rizzo Paes de Almeida.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUCAS LEITE ALVES, solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
Fortaleza - CE, no dia vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta e nove 
(29/03/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Vinicius Afranio 
Castro Alves e de Raimunda Edna Leite Alves. A pretendente: LUÍSA BARAN DE 
MELO ALVARENGA, solteira, profi ssão advogada, nascida no Rio de Janeiro - 
RJ, no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e oito (25/06/1988), 
residente e domiciliada no Rio de Janeiro - RJ, fi lha de Antonio Mello Alvarenga 
Neto e de Cristina Lucia Baran Alvarenga. Obs.: Edital de Proclamas Oriundo do 5º 
Registro Civil do Rio de Janeiro/RJ.

O pretendente: CASSIO MOUFARREGE NUNES FERREIRA, solteiro, profi ssão 
turismólogo, nascido em São Paulo - SP, no dia quinze de fevereiro de mil novecentos 
e noventa (15/02/1990), residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo - 
SP, fi lho de Paulo Augusto Nunes Ferreira e de Marilena Moufarrege Nunes Ferreira. 
A pretendente: NÁDIA LAÍS DE OLIVEIRA GRESPAN, solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em São Paulo - SP, no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e sete 
(12/06/1987), residente e domiciliada em Santo André - SP, fi lha de Gerson Jesus 
Grespan e de Maria Bernadete de Oliveira. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas 
ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: CESAR AUGUSTO GUIMARÃES PEREIRA, divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em Niterói - RJ, no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e 
sessenta e sete (28/08/1967), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Daniel 
Bento Pereira e de Edilmari Guimarães Pereira. A pretendente: ROBERTA JARDIM 
DE MORAIS, divorciada, profi ssão advogada, nascida em Juiz de Fora - MG, no dia 
vinte e nove de setembro de mil novecentos e setenta e um (29/09/1971), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Djalma Bastos de Morais e de Maria Thereza 
Andrade Jardim de Morais.

O pretendente: ABELAR VARGAS, divorciado, profi ssão engenheiro químico, nascido 
em Erechim - RS, no dia nove de abril de mil novecentos e setenta e oito (09/04/1978), 
residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Pedro Marcondes 
de Vargas e de Onira Lucia Vargas. A pretendente: KARINI WILKE PENS, solteira, 
profi ssão cirurgiã dentista, nascida em Sobradinho - RS, no dia vinte e dois de setembro 
de mil novecentos e oitenta e oito (22/09/1988), residente e domiciliada no Itaim Bibi, 
São Paulo - SP, fi lha de Jonas Marcvel Pens Simoni e de Regina Wilke Pens.

O pretendente: EDUARDO LIMA DE LACERDA, solteiro, profi ssão comerciário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia quartoze de março de mil novecentos e setenta e oito 
(14/03/1978), residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Eduardo 
Pegas de Lacerda e de Vera Lucia Lima. A pretendente: ANA PAULA DE ALENCAR 
CALDERANO, solteira, profi ssão comerciária, nascida em São Paulo - SP, no dia vinte e 
nove de abril de mil novecentos e oitenta (29/04/1980), residente e domiciliada no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Julio Calderano e de Vania Gomes de Alencar Calderano.

O pretendente: LUCIO FLÁVIO XAVIER DA SILVA, solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e setenta 
e seis (24/10/1976), residente e domiciliado na Vila Mariana, São Paulo - SP, fi lho de 
Gilberto Lucio Xavier da Silva e de Marieta Liporone Xavier da Silva. A pretendente: 
NÁDIA VRANJAC, solteira, profi ssão jornalista, nascida em São Paulo - SP, no dia sete 
de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (07/02/1978), residente e domiciliada 
na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Vranjac e de Rosa Maria 
Vranjac.

O pretendente: MICHAEL HAFRAN FILARDI, solteiro, profi ssão educador, nascido em 
São Paulo - SP, no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e dois (15/09/1982), 
residente e domiciliado na Vila Olimpia, São Paulo - SP, fi lho de Ayrton Filardi Junior e 
de Ingrid Hafran Filardi. A pretendente: FABIANA CHRISTIANI DE LA TORRE, solteira, 
profi ssão fi sioiterapeuta, nascida em São Paulo - SP, no dia quinze de maio de mil 
novecentos e oitenta e dois (15/05/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de José Carlos Christiani De La Torre e de Mary Corvacho De La Torre.

O pretendente: BRUNO NUNES LEAL, solteiro, profi ssão securitário, nascido em 
São Paulo - SP, no dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(24/10/1988), residente e domiciliado na Vila Brasilândia, São Paulo - SP, fi lho de 
Aquiles Moreira Leal e de Maria Inês Ferreira Nunes. A pretendente: ANNE CARVALHO 
RAMOGNIN, solteira, profi ssão securitária, nascida em São Paulo - SP, no dia nove 
de janeiro de mil novecentos e noventa e um (09/01/1991), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Julian Miguel Angel Ramognin e de Heloisa Maria Souza 
Carvalho Ramognin.

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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