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“A burrice no
Brasil tem um 
passado glorioso 
e um futuro 
promissor”.
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,56% Pontos: 
62.017,97 Máxima de +0,62% 
: 62.057 pontos Mínima de 
-0,39% : 61.433 pontos Volume: 
5,78 bilhões Variação em 2017: 
2,97% Variação no mês: -1,11% 
Dow Jones: +0,68% Pontos: 
21.454,61 Nasdaq: +1,43% 
Pontos: 6.234,41 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2825 Venda: R$ 3,2830 
Variação: -0,97% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,37 Venda: R$ 3,47 
Variação: -0,76% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3024 Venda: R$ 
3,3030 Variação: -0,43% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2200 
Venda: R$ 3,4400 Variação: 
-0,78% - Dólar Futuro (julho) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 10,04% 
ao ano. - Capital de giro, 14,41% ao 
ano. - Hot money, 1,55% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.249,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,18% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,500 
Variação: -0,83%.

Cotação: R$ 3,2870 Variação: 
-0,9% - Euro (17h31) Compra: 
US$ 1,1378 Venda: US$ 1,1378  
Variação: +0,37% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7350 Venda: R$ 
3,7370 Variação: -0,64% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6330 Ven-
da: R$ 3,8970 Variação: -0,41%.

turo: +0,51% Pontos: 62.700 
Máxima (pontos): 62.835 Míni-
ma (pontos): 62.130. Global 40 
Cotação: 912,163 centavos de 
dólar Variação: +1%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse ontem (28) que o 

PIB do país deverá crescer em 
2017 menos que o previsto pelo 
governo – a previsão ofi cial é 
de elevação de 0,5% do PIB. O 
ministro classifi cou a alteração 
da previsão como “moderada”, 
e disse que o governo deverá 
divulgar ofi cialmente, nos pró-
ximos dias, a nova estimativa. 
“Existe um certo ajuste, mas 
não é um ajuste onde haja um 
impacto relevante”, disse o 
ministro, em resposta ao ser 
questionado sobre os impactos 
da crise política na economia. 

Meirelles disse ainda que a 
previsão de crescimento do 

     

Ministro da Fazenda admite 
que economia deve crescer 
menos de 0,5% em 2017

último trimestre de 2017 em 
relação a igual período de 2016 
também será revisada para bai-
xo. “Nós chegamos, a um certo 
momento, a [prever um cresci-
mento de] 2,7%. Não mudamos 
essa previsão ainda formalmente 
mas, de fato, ela tem um certo 
viés de baixa. Mas não é algo que 
será abaixo de 2%. Será acima 
de 2%. Qualquer coisa entre 
2% e 2,7%. Temos aí um efeito 
[da crise política], mas um efeito 
moderado” disse.

O ministro ressalvou, no 
entanto, que diversos sinais 
econômicos do país mantêm-se 
positivos, como a geração de 
empregos, a queda no desem-
prego, a infl ação em queda, e o 

aumento do poder de compra. 
“Existe toda uma série de fatores 
econômicos que dão sustentação 
à trajetória de crescimento”, des-
tacou, ao afi rmar também que o 
governo não descarta a elevação 
de impostos. Ponderou, no en-
tanto, que nenhuma decisão foi 
tomada nesse sentido. “Se for 
necessário aumentar impostos, 
vamos fazê-lo”, disse.

Segundo o ministro, a deci-
são sobre a elevação tributária 
depende de fatores como os 
resultados dos futuros leilões 
de hidrelétricas e de campos 
de óleo e gás, da nova etapa 
do programa de repatriação 
de recursos estrangeiros e o 
cancelamento de precatórios 

Existe toda uma série de fatores econômicos que dão sustentação à trajetória de crescimento,

mas o governo não descarta a elevação de impostos.

não sacados pelo benefi ciário 
no prazo de dois anos - o que 
devolveria ao Tesouro Nacional 
cerca de R$ 8 bilhões. 

Além disso, segundo, Mei-

relles, o aumento da atividade 
econômica nos próximos meses 
poderia reequilibrar a arrecada-
ção. “Teve uma queda na ativi-
dade muito grande nos últimos 

dois anos, e a atividade agora 
está crescendo, mas a receita 
sofre ainda aquela queda dos 
resultados das empresas dos 
anos anteriores” (ABr).

Indústrias tinham 8,2 milhões 

de empregados, mas houve 

perda de 642.138 postos.

A indústria brasileira en-
colheu e sofreu perdas em 
2015 em comparação a 2014, 
segundo a Pesquisa Industrial 
Anual (PIA) 2015, divulgada 
ontem (28), no Rio de Ja-
neiro, pelo IBGE. O número 
de empresas ativas caiu de 
333.739 para 325.277. O setor, 
que empregava 8,2 milhões de 
pessoas, perdeu 642.138 postos 
de trabalho em relação ao ano 
anterior, sobretudo, nas áreas 
de vestuário, fabricação de veí-
culos e fabricação de máquinas 
e equipamentos.

As empresas do setor indus-
trial tiveram receita líquida de 
vendas de R$ 2,8 trilhões, com 
uma média de R$ 8,6 milhões 
por companhia. O resultado 
foi liderado pelo desempenho 
das empresas com 500 ou mais 
pessoas ocupadas, que manti-
veram a maior participação no 
total da indústria brasileira em 
2015 frente a 2014. O valor da 

Grande São Paulo 
registrou 2,12 milhões 
de desempregados

A região metropolitana de 
São Paulo atingiu em maio 2,12 
milhões de desempregados, se-
gundo a Pesquisa de Emprego 
e Desemprego divulgada ontem 
(28) pela Fundação Sead e pelo 
Dieese. O número representa 
uma ligeira alta no percentual 
de desocupados, que passou 
de 18,6% em abril para 18,8%.

Em comparação a maio de 
2016, o resultado apresenta 
um crescimento de 7,2% no 
número de desempregados, o 
que representa 142 mil pessoas. 
O município de São Paulo teve 
uma pequena queda entre abril 
e maio passando de 18,6% para 
18,3%. Na sub-região leste, que 
incluí as cidades de Guarulhos 
e Mogi das Cruzes, houve um 
crescimento de 19,9% para 
21,8%, no mesmo período.

A construção civil fechou 17 
mil postos de trabalho entre 
abril e maio, registrando uma 
queda de -2,8% no nível de 
atividade (ABr).

Ministro da Defesa,

Raul Jungmann.

O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, ressaltou ontem 
(28) o papel do Congresso Na-
cional na resolução de crises da 
política nacional. Em audiência 
pública na Comissão de Rela-
ções Exteriores da Câmara, o 
ministro questionou as críticas 
recorrentes à política e afi rmou 
que todas as crises do Brasil 
foram “bem resolvidas” pelo 
Parlamento.

“Nesse tempo, se compara 
a política com tudo aquilo 
que não presta; nesse tem-
po, se busca inclusive outras 
formas de resolver os nossos 
problemas que não por dentro 
deste Congresso Nacional e 
da política. A minha profi ssão 
de fé é que, na história desse 
país, todas as crises, todas as 
transições, foram bem resolvi-
das, virtuosamente resolvidas, 
dentro desse Parlamento”, 
afi rmou. 

Para ele, que está licenciado 
do cargo de deputado federal, 
a política é “instituinte de valo-
res, princípios e compromisso 
com o país, a democracia e a 
justiça” e, portanto, não deve 
ser desprezada. “A política me 
parece absolutamente central 

Pedágio nas rodovias 
O pedágio nas rodovias estaduais 

paulistas terá aumento de até R$ 
0,20 em 805 praças, de acordo 
com o reajuste contratual anual 
das tarifas que entra em vigor a 
partir da 0h deste sábado (1º), 
de acordo com a Artesp.  Desde 
1998, o reajuste é aplicado sempre 
no dia 1º de julho, data estipulada 
nos contratos das atuais 20 con-
cessionárias de rodovias paulistas.

São Paulo - Se por um lado a 
tendência pela digitalização no 
sistema bancário tem reduzido 
os custos por parte das insti-
tuições fi nanceiras, por outro, 
ela acarreta em uma acelerada 
redução de postos de trabalho e 
de pontos fi xos de atendimen-
to. Dados da Febraban com a 
consultoria Deloitte mostram 
que em dois anos o setor fechou 
1.208 agências bancárias, 929 
apenas no ano passado.

Quanto ao emprego, um 
levantamento no Caged indica 
que no ano passado o setor 
perdeu mais de 20 mil vagas, 
número muito superior ao visto 
nos anos anteriores - 2015 teve 
fechamento de 9.886 vagas; em 
2014, 5.004 e em 2013, 4.329. 
O resultado coincide com uma 
mudança sensível no compor-
tamento dos clientes bancário. 
Ainda de acordo com a Deloitte 
e com a Febraban, 57% das 
transações bancárias em 2016 
foram feitas por smartphones, 
tablets ou computadores.

No Banco do Brasil, por 
exemplo, os chamados “escri-
tórios digitais” - que atendem 
virtualmente clientes com 
maiores movimentações e 
renda acima de R$ 4 mil - a 
produtividade dos gerentes au-
mentou entre 20% a 30%. “Um 
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Roosewelt Pinheiro/ABr

Brasília - Na sessão do STF on-
tem (28), que retoma a discussão 
das delações premiadas, o minis-
tro Gilmar Mendes esbravejou 
contra o que considera “pensa-
mento totalitário” a noção de que 
a aprovação, no Congresso, de 
uma lei de abuso de autoridade 
possa ser considerada um ato de 
obstrução de justiça. Ao votar a 
favor da possibilidade de revi-
são de acordos de colaboração 
premiada, Gilmar afi rmou que “a 
Procuradoria está submetida à 
Constituição” e que o Supremo 
não pode “fi car impedido de 
analisar um acordo envolvendo 
infratores da lei”.

“Discutir a aprovação de uma 
lei de abuso de autoridade, um 
projeto que supera a velha lei 
feita por Milton Campos em 
1965, se tornou obstrução 
de justiça. Quanta desfaça-
tez, quanto cinismo, quanta 
ousadia, quanto pensamento 
totalitário. Quem já disse que 
discutir projeto de lei seja lá 
qual for é obstrução de justiça. 
E vossa excelência, senhor 
Fachin, tem sob sua apreciação 
casos deste tipo”, disse, aos 
berros, Gilmar Mendes, no meio 
da sessão do Supremo.

A crítica é ao MPF, que apon-
tou indícios de obstrução de 
justiça na atuação do senador 
Aécio Neves ao tentar aprovar 

Ministro do STF,

Gilmar Mendes.
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Brasília - O ministro Edson 
Fachin, do STF, resolveu enca-
minhar diretamente à Câmara 
a denúncia oferecida pela Pro-
curadoria-Geral (PGR) contra 
o presidente Michel Temer e 
o ex-deputado federal Rodrigo 
Rocha Loures, pelo crime de 
corrupção passiva no caso JBS. 
Fachin decidiu que não cabe à 
Suprema Corte, neste momen-
to, ouvir a defesa do presidente.

Relator do inquérito no qual foi 
feita a denúncia, Fachin entendeu 
que Temer deverá fazer, primei-
ramente, a defesa política, pois 
o primeiro julgamento será na 
Câmara. Assim, não faria sentido 
abrir espaço neste momento para 
a defesa se manifestar diante do 
Supremo, onde a defesa deverá 
ser técnico-jurídica, diferente-
mente da Câmara. O STF só julga-
rá o recebimento da denúncia se 
a Câmara autorizar previamente 
a abertura de processo criminal 
contra Temer. Se não for for-
mada uma maioria de 2/3 dos 
513 deputados federais (342), 
o andamento fi cará travado até 
Temer deixar o cargo.

Os autos serão encaminhados 

Ministro Edson Fachin,

do STF.
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Indústrias ativas caíram de 333 mil 
para 325 mil em 2015, revela pesquisa

de transformação exerceu 
contribuição negativa para 
a evolução do PIB trimestral 
com recuo de 4,7% em 2014 
e queda de 10,4% em 2015.

Os investimentos na indústria 
caíram 13%, menos R$ 193,3 
bilhões, especialmente nos se-
tores de refi naria de petróleo, 
extração de petróleo e de mine-
rais. Ainda segundo a pesquisa 
do IBGE, diesel, carne bovina, 
automóveis e petróleo foram 
os quatro principais produtos 
industriais do país no período. 
A receita das vendas industriais 
em 2015 foi de R$ 2,16 trilhões. 
Em 2014, havia sido de 2,17 
trilhões (valores nominais).

Em termos de valor das 
vendas, os produtos que se 
destacaram em 2015 foram óleo 
diesel, carnes de bovinos frescas 
ou refrigeradas, automóveis de 
1.500 a 3.000 cilindradas e óleos 
brutos de petróleo, que juntos 
geraram 9,9% da receita (ABr).

transformação industrial, va-
lor bruto da produção menos 
o custo das operações indus-
triais, em valores correntes, 
passou de R$ 1.113 bilhão para 
R$ 1.097 bilhão. A indústria 

Confi ança no Congresso 
para ‘resolver crises’

na vida desse país, inclusive, 
na superação das atuais difi cul-
dades que estamos vivendo”, 
acrescentou.

A declaração do ministro, 
que foi convidado pelos par-
lamentares para falar sobre 
questões relacionadas à política 
de defesa nacional, ocorre em 
meio à expectativa da Câmara 
de receber, nos próximos dias, 
o processo de denúncia de 
corrupção passiva apresentada 
pela PGR contra o presidente 
Temer (ABr).

Gilmar vota a favor da 
revisão de delações

lei de abuso de autoridade no 
Congresso. “É preciso realmen-
te ter pedido o censo das me-
didas. É preciso imaginar que 
é um tiranete quem age desta 
maneira”, esbravejou Gilmar. 

O ministro afi rmou que “a 
Corte deve lealdade à Consti-
tuição”, e não à Procuradoria. 
“E não venham dizer que a Cor-
te deve lealdade ao Ministério 
Público”. Gilmar disse, ainda, 
que “criou-se um direito penal 
de Curitiba, com normas que 
nada têm a ver com a lei”. “O 
MP foi de forma progressiva 
fazendo uma nova legislação”. 
“O combate ao crime não pode 
se fazer cometendo crimes ou 
irregularidades”, afi rmou (AE).

Com digitalização, 
bancos demitiram 20 mil

gerente que tinha uma média 
de 400 clientes na carteira no 
atendimento presencial con-
segue, nesse formato, atender 
500, 550”, afi rma Simão Luiz 
Kovalski, diretor da área de 
clientes do banco. A diferença, 
segundo o executivo, é que 
o funcionário conversa com 
clientes simultaneamente, pelo 
telefone, e-mail e pelo chat 
disponível no aplicativo.

O sindicato dos Bancários 
de São Paulo, Osasco e Região 
posiciona-se a favor da inclusão 
da tecnologia no trabalho, mas 
afi rma que “ela não pode fi car a 
serviço apenas dos banqueiros, 
com o objetivo de reduzir os 
custos”. Em nota, a secretária-
-geral do sindicato, Ivone Silva, 
afi rmou que “é preciso transa-
ções seguras, com a redução do 
valor das taxas para população 
e melhores condições de tra-
balho para a categoria” (AE).
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Fachin enviará denúncia contra 
Temer diretamente à Câmara

ao gabinete da presidente do STF, 
Cármen Lúcia, que então deter-
minará a remessa para o presi-
dente da Câmara, Rodrigo Maia. 
A opção por enviar diretamente 
à Câmara era a defendida pelos 
advogados do presidente Temer 
e contraria o que a PGR havia 
pedido. “Não é que seja o melhor 
para a defesa, é o melhor para o 
País. Queremos julgar logo”, disse 
Guedes, advogado de defesa de 
Temer, argumentando que esta 
é uma questão prática pela qual 
o Supremo não deveria iniciar a 
instrução do processo (AE). 



OPINIÃO
A felicidade brota do 

ato de perdoar e servir

Há duas grandes 

vertentes que podem 

tornar nossa vida mais 

feliz – uma jorra no 

plano material; outra, 

no plano espiritual, 

nasce dentro do nosso 

ser, na dimensão 

infinita de nossas almas 

e de nossos corações

É a felicidade que brota do 
ato de perdoar e servir. 
A primeira vertente é 

composta de bens finitos, que 
duram enquanto durar nossa 
caminhada neste mundo; a 
segunda nos transporta para 
um patamar de realização que a 
primeira jamais conseguirá nos 
proporcionar. Mesmo assim, a 
realização no plano material 
não pode ser descartada, 
apenas deve ser canalizada 
para que seu potencial abra 
caminho para voos mais altos. 

Nesse plano, junto aos 
anseios de felicidade, não 
podemos ignorar que o sofri-
mento, os desafios, as lutas, 
as doenças, as privações, as 
depressões e as carências 
materiais são inerentes à nossa 
condição de seres humanos, 
mas com a consciência de que 
fomos feitos para a felicidade, 
tanto nesta vida como na 
eternidade. É natural que bus-
quemos a felicidade em coisas 
materiais – numa boa educação 
e formação, em um emprego 
bem remunerado, em uma casa 
nova, num carro do ano, em 
uma viagem dos sonhos, em 
um celular ou computador de 
última geração. 

São ambições justas que, 
sem a marca do consumis-
mo que ameaça esgotar os 
recursos naturais, alimentam 
a indústria e o comércio que 
garantem o desenvolvimento 
da comunidade, do país e do 
mundo. Em um degrau acima, 
está a felicidade que cada um 
de nós tenta conquistar por 
meio de seus relacionamen-
tos, seja em família, entre 
namorados, no trabalho, na 
escola, na universidade e, em 
especial, nas diversas comuni-
dades religiosas que, pela fé, 
indicam caminhos a seguir. É 
nesses relacionamentos que 
cada pessoa, dependendo de 
seu caráter e dedicação, pode 
descobrir a dimensão maior 
da felicidade que brota de um 
ato de perdão e de serviço ao 
próximo.

“Ama teu próximo como 
a ti mesmo” e “Eu vim para 
servir, não para ser servido” 
foram, talvez, as duas frases 
mais importantes proferidas 
por Jesus Cristo há mais de 
dois mil anos. Marcaram o 
crescimento do mundo cristão 
e, apesar dos muitos erros co-
metidos ao longo da história, 
embasaram sua permanente 
preocupação com a constru-
ção de um mundo mais justo, 
onde todos tenham as mesmas 
oportunidades e direitos.

“A vida é uma sequência 

contínua de batalhas”, afirma 
o autor japonês Ryuho Okawa 
em “As Leis da Invencibilida-
de – Como desenvolver uma 
mente estratégica e gerencial” 
(IRH Press do Brasil). “Todas 
as decisões ou ações resultam 
em vitórias ou derrotas. A vida 
tem felicidades e infelicidades. 
As organizações e sociedades 
passam por fases boas e más. 
As nações enfrentam constan-
tes mudanças, altos e baixos, 
períodos felizes e infelizes. 
De certo modo, são essas as 
batalhas da vida. As decisões 
cruciais que tomamos e as 
ações que empreendemos nos 
momentos decisivos têm des-
fechos que determinam nossa 
felicidade ou infelicidade”, diz 
Okawa.

E quais seriam esses momen-
tos decisivos? Podem estar nos 
vários patamares do que seja 
uma vida feliz, mas, acima de 
tudo, estão no perdoar e no 
servir, na dimensão espiritual 
de nossas vidas. Se você ain-
da não experimentou, tente 
viver a experiência do perdão. 
Abrace o filho que o magoou. 
Peça desculpas por ofensas 
feitas no calor de uma discus-
são. Converse com o chefe de 
departamento que o ofendeu 
e não valorizou seu talento. 
Dê um beijo no namorado que 
traiu suas expectativas. O ser 
humano renasce quando, de 
forma incondicional, perdoa 
e pede perdão. E experimenta 
uma felicidade indescritível 
quando decide colocar sua vida 
a serviço dos outros. 

Sinta o prazer de, com amor, 
levar um idoso de seu prédio ao 
médico ou um vizinho ao pron-
to-socorro; de ajudar o cego a 
atravessar a rua; de empurrar a 
cadeira de rodas de um porta-
dor de necessidades especiais 
por uma calçada esburacada; 
de dedicar duas horas dando 
atenção a um jovem angustiado 
e mergulhado em problemas; 
ou simplesmente de sorrir e 
dizer um obrigado ao porteiro, 
ao ascensorista, à faxineira, 
ao motorista do ônibus e para 
todos que encontrar. 

É óbvio que não podemos 
esquecer de outras ações e 
compromissos exigidos pela 
vida em comunidade, na fa-
mília e no trabalho. Mas são as 
pequenas ações, emolduradas 
em amor, que nos tornam 
fortes e alimentam nossa 
alma. Estejamos conscientes 
de que todo o esforço e, por 
vezes, sofrimentos exigidos 
no serviço ao próximo valem 
a pena. São alívio e satisfação 
profunda. Sofrer sem utilidade, 
sem a dimensão espiritual do 
servir, é duplo sofrimento, que 
gera desilusão e muitas vezes 
depressão. Experimente o 
quanto o perdão e a dedicação 
ao bem dos outros são fontes 
de perene felicidade.  

(*) - É gerente da editora IRH Press 
do Brasil, que publica em português 

as obras de Ryuho Okawa, que 
ultrapassam 100 milhões de cópias 

vendidas, em 28 idiomas 
(www.irhpress.com.br).

Kie Kume (*)
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Ministro da Saúde, Ricardo Barros.

O ministro da Saúde, Ricar-
do Barros, disse que o governo 
pretende assinar um acordo 
com a indústria para reduzir 
a quantidade de açúcar em 
alimentos processados, como 
ocorreu com o sódio. Desde 
2011, a indústria retirou mais 
de 17,2 mil toneladas de sal 
dos alimentos, segundo balan-
ço divulgado em junho.

“Este semestre ainda assi-
naremos o acordo de redução 
de açúcar, e a educação será 
feita a partir da portaria inter-
ministerial Saúde na escola e 
isso vai nos permitir melhorar 
o controle da obesidade atra-
vés do ensino de melhores 
hábitos de consumo e também 
da conscientização para o 
exercício físico”, disse Barros 
em um painel sobre consumo 
de açúcar durante o Ethanol 
Summit 2017, em São Paulo. 

Segundo Barros, o minis-
tério também trabalha para 
melhorar a rotulagem dos 
alimentos industrializados 
em relação às quantidades 
de açúcar e sal dos produtos. 

O Pontífice citou as “aposentadorias de ouro”, que falam sobre os 

direitos “vitalícios” a determinados grupos de parlamentares.

Durante sua fala no XVIII 
Congresso Nacional da 
Confederação Italiana 

dos Sindicatos de Trabalhado-
res (Cisl, na sigla em italiano), 
o Pontífice citou as “aposen-
tadorias de ouro”, que foram 
reveladas pela imprensa italia-
na recentemente, e que falam 
sobre os direitos “vitalícios” a 
determinados grupos de par-
lamentares.

“As ‘aposentadorias de ouro’ 
são uma ofensa ao trabalho e 
não menos graves do que as 
aposentadorias muito pobres 
porque fazem com que as desi-
gualdades do tempo de trabalho 
tornem-se perenes”, disse aos 
delegados da entidade. Segun-
do Jorge Mario Bergoglio, é 
“urgente criar um novo pacto 
social para o trabalho, que 
reduza as horas da jornada de 
quem está no fim da temporada 
trabalhista para criar trabalho 
para os jovens que tem o direito-

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, rejeitou 
ontem (28) mais um pedido de liberdade feito pela 
defesa do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, preso 
desde o dia 3 de junho e denunciado nesta semana 
pelo crime de corrupção passiva junto com o presi-
dente Michel Temer, de quem foi assessor especial.

Esta é a segunda vez que Lewandowski nega liberdade 
ao ex-deputado. Ontem (28), o ministro negou seguimento 
a um habeas corpus impetrado na semana passada pela 
defesa de Loures, que tenta reverter a decisão do ministro 

do STF Edson Fachin, responsável por determinar a prisão 
do ex-deputado. Segundo Lewandowski, não cabe habeas 
corpus ante decisões de ministros da Corte.

Rocha Loures foi flagrado pela Polícia Federal rece-
bendo uma mala com R$ 500 mil na Operação Patmos, 
investigação baseada na delação premiada de executivos 
da empresa JBS. Ele foi preso a pedido do procurador-
-geral da República, Rodrigo Janot, para quem a prisão 
do ex-deputado é “imprescindível para a garantia da 
ordem pública e da instrução criminal” (ABr).

D
iv

ul
ga

çã
o

A
FP

Papa Francisco critica sistemas 
desiguais de aposentadorias

O papa Francisco fez um discurso ontem (28) em que criticou os sistemas de aposentadoria que 
privilegiam determinados grupos enquanto milhares de idosos precisam trabalhar por anos para ter o 
direito ao benefício

capitalismo de nossos tempos 
não compreende o valor dos 
sindicatos porque esqueceu a 
natureza social da economia, 
das empresas, da vida, das liga-
ções e dos pactos. Mas, talvez, 
a nossa sociedade não com-
preende os sindicatos porque 
não os veem lutar onde ainda 
‘não há direitos’: nas periferias 
existenciais”, disse Francisco.

Sobre o tema, ele ainda 
acrescentou que “nas socieda-
des capitalistas, os sindicatos 
tendem a perder sua natureza 
profética e tornarem-se muitos 
similares às instituições e aos 
poderes que deveriam criticar”. 
“Os sindicatos, com o passar dos 
tempos, acabaram tornando-se 
muito parecidos com a política, 
ou melhor, com os partidos 
políticos, à sua linguagem e 
ao seu estilo. E se faltar a sua 
verdadeira dimensão, ele perde 
força e eficácia”, acrescentou 
(ANSA).

-dever de trabalhar”. 
O líder católico afirmou que 

é “uma sociedade tola e míope 
aquela que obriga os idosos a 
trabalhar por muito tempo e 
obriga uma geração inteira de 

jovens a não trabalhar quando 
deveriam fazer isso por eles e 
por todos”.

Em um crítica aos sindicatos, 
o Papa mostrou a dualidade de 
quem está na organização. “O 

Ministério busca acordo com indústria 
para reduzir açúcar em alimentos

“Melhorar a rotulagem, com 
dosador de sal e açúcar, pois 
é preciso que as pessoas en-
tendam com clareza o quanto 
adicionam [sal e açúcar] na 
comida.” Outra ação da pasta, 
em parceira com a Associação 
das Indústrias da Alimentação 
(Abia), será a proibição do refil 
de refrigerante em lanchonetes 
de fast food.

O nutrólogo e cardiologista 
do Instituto Dante Pazzane-
ze, Daniel Magnoni, também 

defendeu a educação para a 
mudança de hábitos alimen-
tares. “A educação nutricional 
de crianças e as mudanças 
dos rótulos dos produtos ali-
mentares podem impactar a 
longo prazo na alimentação.” 
Segundo o médico, a classifi-
cação dos alimentos em bons 
e maus não é a mais adequada. 
“Acredito que nada deva ser 
proibido, o alimento do mal é 
aquele consumido em exces-
so”, ressaltou (ABr).

STF nega mais um pedido de liberdade a Loures

O senador José Medeiros 
(PSD-MT) criticou a ética se-
letiva do PT, que questiona as 
palestras do procurador da Re-
pública, Deltan Dallagnol, mas 
que nada fala sobre a propina 
recebida pelo ex-presidente 
Lula por intermédio de pa-
lestras fictícias. No caso das 
críticas a Michel Temer feitas 
pela oposição, José Medeiros 
lembrou que foi o PT quem 
o escolheu para compor, na 
condição de vice-presidente, 
a chapa encabeçada por Dil-
ma Rousseff à presidência da 
República.

"A saúde em todo o Brasil está 
arrebentada, os municípios es-
tão quebrados, os governadores 

estão quebrados. Quebraram 
o país. E agora eu ouço um 
filósofo vir aqui e dizer: ‘Só tem 
um jeito de salvar o Brasil: é a 
população ir para as ruas e pedir 
a volta do presidente Lula. Só o 
presidente Lula tem capacida-
de'. Meu Deus do céu, é cada 
uma que a gente tem que ouvir 
aqui", disse o seandor.

José Medeiros afirmou que 
falta ao PT a autocrítica ne-
cessária para reconhecer os 
erros cometidos durante os 13 
anos de gestão do partido. Ele 
disse esperar que Lula partici-
pe das próximas eleições para 
que o projeto de poder do PT 
seja derrotado nas urnas (Ag.
Senado).

Senador José Medeiros (PSD-MT).

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) aprovou a utilização do apli-
cativo para intimações judiciais. A 
decisão foi tomada por unanimidade 
durante o julgamento que contes-
tava a decisão da corregedoria do 
TJ-GO), que proibiu a utilização 
do aplicativo no juizado Civil e Cri-
minal da Comarca de Piracanjuba. 
Segundo o CNJ, a comunicação de 
atos processuais pelo WhatsApp 
começou em 2015 e rendeu ao juiz 
da comarca de Piracanjuba, Gabriel 
Consigliero Lessa, destaque no Prê-
mio Innovare daquele ano. 

O uso do aplicativo de mensagens 
como forma de agilizar e desburo-
cratizar procedimentos judiciais 
foi regulamentado na comarca em 
conjunto com a OAB do município. 
O uso do aplicativo é facultativo às 

partes que voluntariamente aderi-
rem aos termos de uso. Segundo o 
CNJ, a norma também prevê a uti-
lização da ferramenta apenas para 
a realização de intimações e exige 
a confirmação do recebimento da 
mensagem no mesmo dia do envio; 
caso contrário, a intimação da parte 
deve ocorrer pela via convencional.

Ao CNJ, o magistrado da comarca 
de Piracanjuba justifica que o re-
curso tecnológico se caracterizou 
como um aliado do Poder Judiciário, 
reduzindo custos e evitando a moro-
sidade no processo judicial. Em seu 
relatório, a conselheira Daldice San-
tana, relatora do processo, apontou 
que a prática reforça a atuação dos 
Juizados Especiais, orientados pelos 
critérios da oralidade, simplicidade 
e informalidade (ABr).

CNJ autoriza uso do WhatsApp 
para intimações judiciais

'Ética seletiva' do Partido 
dos Trabalhadores

Jefferson Rudy/Ag.Senado

O Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4) negou três 
pedidos de suspeição contra o 
juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara 
Federal de Curitiba. Elas foram 
movidas pelas defesas do ex-
-ministro Antonio Palocci, do 
assistente dele Branislav Kon-
tic, e do ex-deputado federal 
Eduardo Cunha.

Os advogados dos réus haviam 
pedido o impedimento de Moro 
sob a argumentação de que o 
juiz agia com parcialidade. Nos 
três casos, a 8ª Turma do TRF4 
seguiu o voto do desembargador 
João Pedro Gebran Neto, rela-
tor da Lava Jato no tribunal, e 
decidiu por unanimidade negar 
provimento aos pedidos.

Os desembargadores também 
julgaram uma ação da defesa de 
Kontic, que havia pedido um 
habeas corpus requerendo o 
trancamento do processo a que 
ele responde. O mérito deste pe-
dido também foi negado pela 8ª 
Turma por unanimidade (ABr).

Negados 
pedidos de 
suspeição 

contra Moro
Divulgação

Juiz Sérgio Moro

3ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0012883-08.2016.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) William Morais da Silva, CPF 345.536.258-30, RG 41472587, Brasileiro que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços 
Educacionais LTDA. Estando o executado em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a 
fluir após os 20 dias supra, pague a quantia de R$ 18.457,79 (31/08/2016), devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código 
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de maio de 2017. 
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De surpresa em surpresa, 
vamos ladeira abaixo

Embora muito se fale 

da importância do bom 

desempenho econômico 

para garantir a 

estabilidade política, na 

verdade, são as escolhas 

políticas que defi nem o 

curso das condições da 

economia  

Dirigimos um carro com 
os olhos fixos para 
adiante. Olhamos de re-

lance no retrovisor para ver se 
algo impede nossa projeção à 
frente. A política é estabelecida 
pelo conjunto das escolhas. São 
exatamente essas escolhas que 
sinalizam o que se pode esperar 
mais para frente. A crise que 
vivemos, gestada no âmbito 
interno, é essencialmente de 
natureza política. Isso não quer 
dizer que não existam sérias 
restrições econômicas. 

A situação fi scal e a baixa 
produtividade são apenas 
alguns bons exemplos dessas 
condições restritivas encontra-
das na economia nacional. Po-
rém, tem sido nossas escolhas 
que obstam as possibilidades 
de superação das muitas e 
variadas restrições do cenário 
econômico brasileiro. 

Vivemos dias de incerteza, 
mais apropriadamente meses 
de grande imprevisibilidade 
sobre o futuro imediato. Depois 
de vencida uma difícil e dolo-
rosa etapa, representada pelo 
impedimento da ex-presidente 
Dilma Rousseff, somos todos 
impactados por novos e tene-
brosos fatos. Nunca na história 
do país, um presidente da 
República esteve na iminência 

de ser processado durante o 
exercício do mandato. 

Isto é, sem dúvida, um fato 
dramático. Vínhamos nos re-
cuperando lentamente. Muito 
vagorosamente, é verdade. As 
vendas ao consumidor fi nal co-
meçavam a dar sinais de frágil 
recuperação. Sim, depois das 
vendas mergulharem veloz-
mente a partir de outubro de 
2014, a partir de janeiro deste 
ano começou-se a notar uma 
tímida e instável retomada. 
Essa situação permitia, com 
algum otimismo, que se pre-
visse um crescimento de 1% a 
2% no Produto Interno Bruto 
brasileiro.

Agora, encontramos outro 
ambiente. O cenário positivo 
associado à ideia de um presi-
dente que, embora sem apoio 
popular, pudesse conduzir 
reformas transformadoras se 
esvaneceram totalmente. Nes-
te momento, não há cenário 
positivo. Se o presidente sai, 
envolvido até o último fi o de 
cabelo em corrupção, o que 
virá depois? Se permanecer, o 
que sobrará? Incerteza. A in-
certeza política impede que se 
enxergue o trajeto da estrada. 
Sem possibilidades de ver, não 
se pode ir adiante. A economia 
para, ou pior, regride. 

Assim, infelizmente, a me-
lhor previsão que se pode 
fazer hoje, sendo otimista, é de 
um leve recuo. Ocorre que as 
surpresas têm sido abundantes 
e, lamentavelmente, sempre 
na direção de ampliar a vola-
tilidade do ambiente político. 

(*) - É presidente do Instituto 
Brasileiro de Executivos de Varejo e 

Mercado de Consumo (IBEVAR).

Claudio Felisoni de Angelo (*)

A - Escape Room 
O primeiro escape room do Brasil, dedicado à educação e ao engajamento 
da população na prevenção à Dengue, está terminando a sua tempora-
da. Se você ainda não jogou, corra que ainda tem tempo para ajudar a 
salvar a pesquisa do Dr. Eurides de sua maquiavélica secretária Amélie. 
O desafi o Dengue Experience é um oferecimento do laboratório Sanofi  
Pasteur e fi cará aberto até o próximo dia 12, no 60 minutos Escape 
Rooms, na Rua Vieira de Morais, 1438, Campo Belo. São sete sessões 
diárias gratuitas para grupos de 4 a 6 pessoas. Para se inscrever, basta 
acessar a página: (https://www.facebook.com/Barreiracontradengue/). 

B - Artes e Educação
No mês de agosto, o Célia Helena Centro de Artes e Educação – uma 
das mais tradicionais escolas de teatro da cidade, dirigida por Lígia 
Cortez e que neste ano completa 40 anos de atividades – dará início às 
Turmas 2017 de dois de seus principais Cursos de Especialização em 
Arte e Educação e Corpo – Dança, Teatro e Performance. Os cursos de 
especialização na modalidade pós-graduação lato sensu desenvolvem a 
prática artística e aprofundam o estudo das artes e são voltados a pessoas 
com graduação em quaisquer áreas do conhecimento interessadas em 
ampliar seus conhecimentos, incorporando disciplinas ligadas às áreas 
do fazer-teatral. Inscrições e mais informações no site (www.celiahelena.
com.br/pt/sobre-pos-graduacao). 

C - Negociações Internacionais
O Centro de Estudos das Negociações Internacionais da USP oferece cursos 
de negociação internacional em três níveis: capacitação, intermediário e 
avançado. O primeiro será realizado nos próximos dias 3 e 4, e objetiva 
fornecer capacitação técnica e treinamento específi co para pesquisadores, 
profi ssionais e estudantes. Já o de nível intermediário ocorre no dia 5, e visa 
contribuir para a formação de negociadores tanto do setor privado como 
do setor público. Por último, o curso avançado nos dias 6 e 7. O público-
-alvo é formado por estudantes de graduação e pós com interesses na área 
internacional, gestores públicos, executivos e administradores de empresas. 
Mais informações: (www.brasileu.com.br) ou (www.caeni.com.br). 

D - Mídia Programática
Se você tem interesse em saber como funciona a publicidade digital, quais 
as camadas de tecnologia envolvidas na mídia programática e como sua 

remuneração acontece, prepare-se. O IAB Brasil - Interactive Advertising 
Bureau, entidade que atua para estimular a evolução da publicidade digital 
no País, promove no próximo dia 6 (quinta-feira), às 15h00, o webinar 
“Descomplicando as camadas da mídia programática”, que é a forma 
automatizada de compra e venda de publicidade digital. Gratuito e com 
uma hora de duração, o webinar abordará de forma prática e ilustrativa 
os papéis e formas de remuneração da cadeia de fornecedores da mídia 
programática. Inscrição no link (https://goo.gl/z5aMN7).

E - Cursos a Distância
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e o Instituto Federal 
Sul de Minas abriram as inscrições do MedioTec – EaD (ensino a dis-
tância). São 3.750 vagas para alunos matriculados na 1ª e 2ª séries do 
Ensino Médio. O estudante faz o regular e aprende, ao mesmo tempo, 
uma profi ssão de nível técnico. Estão disponíveis 10 cursos e o cadastro 
deve ser feito até o próimo dia 7, no endereço (sed.educacao.sp.gov.br). 
A versão EaD do MedioTec tem duração de mil a 1,2 mil horas, sendo 
20% delas presenciais ministradas em unidades da rede estadual. Opor-
tunidades em Logística, Química, Qualidade, Redes de Computadores, 
Telecomunicações, Vendas, Informática, Agronegócio, Análises Química 
e Mecânica. As aulas têm início previsto para 14 de agosto. 

F - Melhores Iniciativas
A Câmara Ofi cial Espanhola de Comércio no Brasil abre as inscrições para 
o 5 ° Prêmio de Sustentabilidade, que reconhece o mérito das iniciativas 
das empresas que promovem ações ambientais, sociais e de governança 
dentro do contexto do desenvolvimento sustentável. O prêmio foi criado 
com o objetivo de divulgar e reforçar o compromisso da entidade e de 
seus associados com a promoção da sustentabilidade como fundamental 
para os negócios das companhias que desenvolvem atividades no território 
nacional e internacional. Todos os projetos inscritos serão publicados 
na Memória de Sustentabilidade da Câmara Espanhola. Nesta edição o 
prêmio contará com duas categorias, sendo elas; 1) Grandes Empresas 
e 2) Pequenas e Médias Empresas. Mais informaçoes (http://camara-
espanhola.org.br/sites/default/fi les/edital_sustentabilidade_2017.pdf).

G - Tradições Culturais 
Poucos destinos no mundo possuem ainda hoje tantas características 
culturais, históricas e tradicionais como a China e o Tibete. E para se 

aprofundar na história e religião de cada país, a Teresa Perez preparou 
uma viagem em grupo que levará os viajantes em um roteiro personalizado 
em meio a exuberantes cenários naturais. Desvendando as cidades mais 
tradicionais de cada país, o roteiro exclusivo, que acontece na segunda 
quinzena de outubro, foi desenhado para o grupo vivenciar uma experi-
ência transformadora com os povos locais chineses, além de proporcionar 
uma imersão na fé e espiritualidade tradicionais tibetanas, que se torna-
ram quase palpáveis por meio dos monumentos religiosos construídos a 
centenas de anos. Saiba mais em (www.teresaperez.com.br).

H - Queijo Artesanal
Minas Gerais vai sediar o 1º Festival do Queijo Minas Artesanal, tradicio-
nal produto do estado. O evento, de 28 a 30 de julho, na Serraria Souza 
Pinto, em Belo Horizonte, vai reunir produtores das sete regiões com 
certifi cação de origem: Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, 
Serra do Salitre, Serro e Triângulo Mineiro, que são destaque nesse 
segmento da economia. O evento também terá um festival gastronômico 
com chefs renomados, que vão apresentar pratos especiais. Os visitantes 
também poderão harmonizar os queijos com azeites, cervejas e vinhos 
mineiros. Ainda dentro da programação do evento, estão cursos, pales-
tras e degustações, além do Espaço Kids. O evento é uma realização do 
Sistema Faemg e do Sebrae. 

I - Passeio de Veleiro 
Férias de julho chegando e muitos pais não sabem o que fazer para 
manter os fi lhos ocupados. Uma boa opção é leva-los para velejar, uma 
experiência diferente e que certamente será inesquecível. A Wind 
Charter, maior empresa de aluguel de veleiros da América Latina, aceita 
criança de todas as idades e ainda oferece a opção de aluguel do barco 
com ou sem skipper, deixando os pais velejadores de primeira viagem 
mais tranquilos para curtirem momentos a bordo com seus fi lhos. Paraty 
possui cerca de 60 ilhas e 300 praias, o que permite aportar cada dia em 
um lugar diferente, sempre com águas cristalinas e paisagens de tirar 
o fôlego. Para mais informações, acesse (www.windcharter.com.br).

J - Moedas Digitais
Investidores estão na expectativa para a realização da 2ª edição do Bitcoin 
Summit, promovido pela CoinBR, que será realizado nesta sexta-feira 
(30), de 12h00 às 19h00, no Macksoud Plaza. A moeda digital virou 
assunto nos últimos meses com a onda de ataques a sistemas e PCs do 
mundo todo. Em pouco tempo, a variação de 1 bitcoin saltou de R$ 5 
mil para quase R$ 11 mil, e o número de clientes ativos na Smartwallet 
da CoinBR saltou de 5 mil para 10 mil. O evento contará com nomes 
conhecidos do mercado que abordarão temas como Ativo Financeiro, 
Cryptocurrencies e um debate sobre o futuro das moedas digitais. O 
evento começa com um almoço oferecido pela CoinBR aos participantes. 
Mais informações (https://account.coinbr.net/summit2017/).

A - Escape Room
O primeiro escape room do Brasil, dedicado à educação e ao engajamento 

remuneração acontece, prepare-se. O IAB Brasil - Interactive Advertising 
Bureau, entidade que atua para estimular a evolução da publicidade digital 
no País promove no próximo dia 6 (quinta feira) às 15h00 o webinar

Crédito extra para 
retomar emissão
do passaporte

O governo federal informou que 
enviou ontem (28) ao Congresso 
Nacional projeto de lei propondo 
abertura de crédito suplementar 
acima de R$ 102 milhões para o 
Ministério da Justiça regularizar 
os pagamentos para emissão de 
passaportes. A Polícia Federal 
(PF) suspendeu a confecção de 
novos passaportes a partir de 
terça-feira (27). De acordo com 
nota da PF, a suspensão ocorre 
por causa da “insufi ciência de or-
çamento destinado às atividades 
de controle migratório e emissão 
de documentos de viagem”.

Conforme nota divulgada 
ontem pelo Ministério do Pla-
nejamento, como a abertura do 
crédito é urgente, a Comissão 
Mista de Orçamento pode votar 
o projeto ainda nesta semana e o 
Congresso Nacional, na próxima 
semana. “A abertura de crédito 
suplementar no orçamento só 
pode ser feita via projeto de lei 
e não medida provisória”, diz a 
nota do ministério. 

A abertura do crédito suple-
mentar não descumpre as normas 
do ajuste fi scal. Segundo o mi-
nistério, “os agendamentos e re-
quisições para passaportes estão 
mantidos assim como os pedidos 
de agendamentos já realizados 
serão atendidos normalmente 
pela PF”. O governo afi rma que 
a entrega dos passaportes será 
regularizada nos próximos dias 
(ABr). 

Consumidor que usar crédito rotativo do cartão pagará agora 

juros de 363,3% ao ano. Em janeiro, taxa era de 497,5%.

Em janeiro, a taxa era de 
497,5% ao ano. Desde 
abril, os consumidores 

que não conseguem pagar in-
tegralmente a fatura do cartão 
de crédito só podem fi car no 
crédito rotativo por 30 dias. A 
nova regra, fi xada pelo Con-
selho Monetário Nacional em 
janeiro, obrigou as instituições 
fi nanceiras a transferirem para 
o crédito parcelado, que cobra 
taxas menores.

A taxa de juros do rotativo 
classifi cado pelo BC como “não 
regular”, em que o consumidor 
não pagou ou atrasou o paga-
mento mínimo da fatura, fi cou 
em 445,1% ao ano, em maio, 
com redução de 75,1 pontos 
percentuais em relação a abril. 
A taxa do rotativo do cartão 
“regular” caiu 50,2 pontos 
percentuais, indo para 247,5% 
ao ano. A média dessas duas 
taxas é 363,3% ao ano. A taxa 
do crédito parcelado caiu 2,2 
pontos percentuais para 160% 
ao ano.

Os microempreendedores indi-
viduais poderão parcelar em até 
120 prestações mensais débitos 
com a Receita Federal. Ontem 
(28) o Diário Ofi cial da União apre-
sentou uma instrução normativa 
para regulamentar o parcelamento 
de débitos, apurados na forma do 
Sistema de Recolhimento em Va-
lores Fixos Mensais dos Tributos 
abrangidos pelo Simples Nacional 
(Simei) até a competência do mês 
de maio de 2016. O pedido de par-
celamento deverá ser apresentado 
a partir de segunda-feira (3) até 
2 de outubro, exclusivamente por 
meio do site da Receita Federal, 
do portal e-CAC ou do portal do 
Simples Nacional. 

Para o parcelamento, não 
é necessária apresentação de 
garantia. O valor mínimo das 
parcelas é R$ 50. Não podem ser 
parcelados débitos, como os ins-

critos em Dívida Ativa da União, 
os relativos aos Impostos sobre 
Operações ferentes à Circulação 
de Mercadorias e Prestação de 
Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal e de 
Comunicação e sobre Serviços 
de Qualquer Natureza inscritos 
em dívida ativa dos estados ou 
municípios, além de multas por 
descumprimento de obrigação 
acessória e débitos relativos à 
contribuição previdenciária des-
contada de empregado.

No parcelamento será possível 
reduzir o valor da multa. Haverá 
redução de 40% se o requerimento 
for feito no prazo de 30 dias, conta-
do da data em que foi notifi cado do 
lançamento ou de 20% se o pedido 
de parcelamento for feito no prazo 
de 30 dias, contado da data em que 
foi notifi cado da decisão adminis-
trativa de primeira instância (ABr).

Índice de Confi ança da Indústria teve queda de 2,8 pontos em 

junho, atingindo 89,5 pontos.

O Índice de Confi ança da 
Indústria (ICI) apresentou 
queda de 2,8 pontos em ju-
nho, atingindo 89,5 pontos, o 
menor nível desde fevereiro 
(87,8 pontos), depois de ter 
sido registrada a maior marca 
desde 2014, em maio último 
(92,3%). Treze de um total 
de 19 segmentos industriais 
reduziram a confiança. O 
indicador tem relação com 
a pesquisa Sondagem da 
Indústria de Transforma-
ção do Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (FGV/Ibre) 
com a participação de 1.147 
empresas em consultas, no 
período de 1 a 23 deste mês. 
As informações foram divul-
gadas hoje, em São Paulo, 
pela FGV.

A coordenadora da pes-
quisa, Tabi Thuler Santos, 
afi rmou, em nota, que esse 
recuo se deve ao “aumento da 
incerteza após a defl agração 
da nova crise política, em 
maio”. Ela observou ainda 
que as consultas indicaram 
“a interrupção do processo de 
ajuste dos estoques industriais 
e a favorável contribuição 
do mercado externo para o 
desempenho do setor nos úl-
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Juros do rotativo do cartão de 
crédito caem para 363% ao ano
A taxa de juros do rotativo do cartão de crédito caiu 64,8 pontos percentuais em maio, indo para 
363,3% ao ano, informou ontem (28) o Banco Central (BC)

de juros para as famílias caiu 
4,5 pp para 63,8% ao ano, em 
maio. No caso das empresas, a 
taxa caiu 0,4 pp para 25,9% ao 
ano. A inadimplência do crédi-
to, considerados atrasos acima 
de 90 dias, para pessoas físicas 
fi cou em 5,9%, com aumento 
de 0,1 pp em relação a maio. 
No caso das pessoas jurídicas, 
a taxa chegou a 6%, com alta 
de 0,4 pp. 

O saldo de todas as operações 
de crédito concedido pelos ban-
cos fi cou em R$ 3,065 trilhões, 
com queda de 0,2%, no mês. 
Em 12 meses, houve retração 
de 2,6%. Em relação ao PIB, o 
volume correspondeu a 48,6%, 
com redução de 0,2 pp em re-
lação a abril. Rocha disse que o 
crédito segue em trajetória de 
queda, mas já mostra sinais de 
retomada no caso do crédito 
para pessoas físicas. No caso das 
famílias, houve crescimento no 
saldo de 0,6% no mês, enquanto 
o crédito para as empresas caiu 
1% (ABr).

O chefe-adjunto do Depar-
tamento Econômico do BC, 
Fernando Rocha, disse que os 
juros do rotativo apresentam 
uma redução “signifi cativa”, 
mas há também queda em 
taxas de outras modalidades. 
Lembrou que o uso do rotativo e 
do cheque especial só deve ser 

feito em situação emergencial 
por serem mais altas [as taxas] 
do que de outras modalidades, 
apesar da redução recente. 

Os juros do cheque especial 
fi caram em 325,1% ao ano, 
em maio, com redução de 3,1 
pontos percentuais (pp) em 
relação a abril. A taxa média 

Pesquisa constata queda na 
confi ança da indústria

timos meses”. O estudo mostra 
ainda diminuição na confi ança 
tanto em relação ao presente 
quanto no curto prazo. O Índice 
de Expectativas (IE) teve baixa 
de 3,6 pontos, atingindo 92,1 
pontos e o Índice da Situação 
Atual (ISA) apresentou redu-
ção de 2 pontos ao alcançar 
87 pontos.

A proporção de empresas 
que planeja ampliar o quadro 
de empregados caiu de 13,9% 
para 9,3% e o universo de em-
presas que pretendem cortar 

vagas aumentou de 16,1% 
para 20,9%. O ceticismo 
empresarial também pode 
ser notado pela avaliação 
sobre o nível de estoques. Na 
sondagem, 12,7% indicaram 
que o volume está excessivo 
ante 12,2% que tinham essa 
mesma visão, em maio último. 
Também ocorreu baixa de 05, 
ponto percentual no Nível de 
Utilização da Capacidade Ins-
talada, que passou para 74,2%, 
o menor desde dezembro do 
ano passado (ABr).

Micros já podem parcelar 
débitos com a Receita
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Crise política não paralisa 
agenda tributária

O país está repleto de 

incertezas no cenário 

político e econômico, 

porém, quanto aos 

tributos não há dúvidas, 

pois eles continuam 

sendo opressores, 

não dando trégua aos 

contribuintes

Por isso, persiste o dilema: 
como sobreviver tribu-
tariamente diante de 

uma recessão que ameaçava 
cessar, mas volta a preocupar 
a todos. A resposta para esta 
afl ição é muito racional, no 
sentido da redução irrestrita 
da tributação das empresas, 
por meio de planejamento, 
passando pela recuperação, 
judicial ou administrativa, de 
contribuições e impostos que 
foram recolhidos a maior.

Ocorre que a legislação 
e as obrigações acessórias 
impostas ao contribuinte são 
extremamente complexas, ra-
zão pela qual a maioria das em-
presas acaba não se utilizando 
de todas as oportunidades para 
minimizar sua carga tributária. 

A chamada revisão fiscal 
possibilita identifi car créditos 
que poderão ser compensados 
administrativamente com os 
tributos a vencer, encontrados 
por meio da análise das bases 
de cálculo, alíquotas e apura-
ções da escrituração contábil 
da empresa dos últimos cinco 
anos, de acordo com a legisla-
ção em vigor.

Por outro lado, existem te-
mas que precisam de autoriza-
ção judicial para dar segurança 
ao empresário no momento 
de sua utilização, como na 
exclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS e da COFINS, 
defi nida recentemente pelo 
Supremo Tribunal Federal, que 
refl ete no cálculo das mesmas 
contribuições sobre o ISS, e 
na Contribuição Patronal re-
colhida sobre ICMS e ISS, em 
razão da desoneração da folha 
de pagamento.

Atualmente, existem inú-
meros questionamentos dos 
contribuintes no judiciário, 
causados pela falta de efi ciên-
cia na redação do ordenamento 
jurídico, agravada pela diversi-
dade de legislações elaboradas 
nos âmbitos Federal, Estadual, 
Distrital e Municipal. 

Desta forma, a importância 
fi nanceira de ser litigante na 
área fi scal é tamanha que uma 
indústria com faturamento 
mensal médio de R$ 6 milhões, 
ao se benefi ciar da exclusão do 
ICMS do PIS/COFINS, pode 
reaver mais de R$ 5 milhões 
recolhidos nos últimos cinco 
anos, e ainda ter uma redução 
ao mês de aproximadamente 
R$ 70 mil na apuração das 
contribuições.

Além dos benefícios sobre 
os valores recolhidos, existe 
a possibilidade de reduzir dí-
vidas fi scais que não puderam 
ser honradas em dia. Estamos 
falando de parcelamentos es-
peciais em pauta atualmente, 
tanto na esfera estadual, como 
o PEP do ICMS em São Paulo, 
quanto o PERT – Programa 
Especial de Regularização 
Tributária – para os tributos 
federais.

Via de regra, os parcelamen-
tos especiais concedem gene-
rosos descontos nas multas e 
juros. Contudo, os passivos 
fi scais podem ser reduzidos 
ainda mais, já que alguns débi-
tos podem estar prescritos, ou 
então, devido a irregularidades 
na composição dos valores, 
como no caso dos juros acima 
da Selic aplicados pelo Estado 
de São Paulo, mas declarados 
inconstitucionais pelo Tribunal 
de Justiça Bandeirante.

Portanto, diante das difi cul-
dades que foram agravadas por 
uma crise devastadora, o único 
caminho para a sobrevivência 
empresarial converge para 
redução de custos, sendo obri-
gatória uma atuação tributária 
ativa e efi caz.

(*) - É sócio e coordenador da área 
tributária da Roncato Advogados.

Rodolfo Rodrigues (*)

Relator do processo de 
análise das contas do governo 
federal em 2016, o ministro do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) Bruno Dantas recomen-
dou ontem (28) a aprovação 
prévia, com ressalvas, das pres-
tações feitas pela ex-presidente 
Dilma e pelo presidente Temer. 
“[…] as contas estão em condi-
ções de serem aprovadas, com 
ressalvas”, declarou Dantas 
após ler as minutas de parece-
res prévios relativas ao período 
de 1º de janeiro a 11 de maio, 
quando a Presidência era ocu-
pada por Dilma Rousseff, e de 
12 de maio a 31 de dezembro de 
2016, quando Temer já a tinha 
substituído no cargo.

As contas apresentam a 
consolidações individuais de 
ministérios, órgãos e entida-
des federais dependentes do 
Orçamento Federal. Cabe ao 
TCU apreciar e emitir parecer 
prévio sobre essas contas, no 
prazo de 60 dias a partir da 
data de recebimento do pro-
cesso. O processo em questão 
foi autuado em 12 de maio. 
Uma vez aprovado pelo TCU, 
o parecer do tribunal serve de 
subsídio técnicos para o Con-
gresso Nacional julgar as contas 

AC Administração de Bens S.A.
CNPJ nº 07.834.796/0001-27- NIRE 35.300.327.594
Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária

Data/Hora/Local: 12/05/2017, às 10 horas, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Mesa:
Presidente - Andréa Cochrane; Secretário - Léo Wallace Cochrane Júnior. Convocação e Publicação:
Dispensada. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) Balanço Patrimonial e as demais Demons-
trações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2016, estão dispensadas as publi-
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Relator do TCU recomenda 
aprovar contas das 

gestões Dilma e Temer

prestadas pelo presidente da 
República.

“Estou convicto de que a 
análise do TCU subsidiará com 
elementos técnicos o órgão de 
cúpula do Poder Legislativo 
para que possa realizar o julga-
mento das contas dos presiden-
tes da República”, acrescentou 
o ministro-relator. “Em um 
contexto de crise fi scal e global, 
julgo ainda mais importante o 
papel desta Corte de transmitir 
confi ança para a sociedade e 
credibilidade para as informa-
ções governamentais” (ABr).

Ministro do TCU,

Bruno Dantas.
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Segundo ele, o desemprego 
é estrutural e pode ser 
sentido com mais força 

na indústria. Azevêdo afi rmou 
que 69% dos empregos atuais 
do setor industrial brasileiro 
tendem a desaparecer com o 
avanço tecnológico.

Ele fez os comentários em 
resposta aos questionamentos 
do deputado Nelson Pellegrino 
(PT-BA) sobre os movimentos 
protecionistas de vários países, 
entre eles a Inglaterra e os Es-
tados Unidos. Na sua opinião, 
há uma tendência de culpar o 
comércio global pelo aumento 
do desemprego. “Se nós cami-
nharmos por aí, vamos ter um 
problema seríssimo porque não 
só haverá um agravamento da 
desaceleração da economia 
mundial, mas haverá sobretudo 
uma não resposta ao problema 
real.”

Segundo o embaixador, uma 
solução passa por educação, 
passa por treinar a força de 
trabalho, passa por preparar 
o estudante para o emprego 
do século XXI. “Uma por-
centagem enorme de alunos 
que estão entrando na escola 
primária hoje vão terminar 

Para OMC, globalização do comércio 
não é causa do desemprego

O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), embaixador brasileiro Roberto Carvalho 
de Azevêdo, disse aos deputados da Comissão deDefesa Nacional da Câmara que é um erro culpar a 
globalização do comércio pela perda de empregos

Azevêdo (no vídeo): uma solução para o desemprego passa por educação e pelo preparo do 

estudante para o emprego do século XXI.
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trabalhando em empregos que 
não existem hoje”. Azevêdo 
conversou com os deputa-
dos da comissão direto de 
Genebra, por um sistema de 
videoconferência. O brasileiro 
foi eleito para um segundo 
mandato à frente da OMC, 
cargo que exerce desde 2013.

Além do problema do movi-
mento “anti-comércio”, Aze-
vêdo afi rmou que o mundo ain-

da vive um lento crescimento 
econômico como consequência 
da crise de 2008. Segundo ele, 
em 2016, o comércio mundial 
cresceu apenas 1,3%. Para 
2017, o crescimento também 
deve fi car abaixo de 3% pelo 
sexto ano consecutivo; algo, se-
gundo o diretor-geral da OMC, 
inédito nos últimos 70 anos.

Como projetos em andamen-
to, Azevêdo citou a negociação 

de um acordo entre vários 
países para a facilitação do 
comércio de serviços. Um 
acordo para a facilitação do 
comércio de mercadorias em 
geral, do qual o Brasil é sig-
natário, entrou em vigor em 
fevereiro. Ele acredita que o 
tratado poderá, quando total-
mente implementado, reduzir 
os custos do comércio no País 
entre 12 e 14% (Ag.Câmara).

O deputado Vicente Candido deve apresentar proposta na 

próxima semana.

Líderes no Congresso Na-
cional defenderam a aprova-
ção, em comissão especial da 
Câmara, de uma proposta de 
reforma política. A ideia é que 
isso aconteça já na próxima 
semana. Os presidentes da 
Câmara, Rodrigo Maia, e do 
Senado, Eunício Oliveira, 
participaram do encontro, 
que reuniu representantes da 
base aliada ao governo e da 
oposição na residência ofi cial 
da presidência do Senado.

A criação de um fundo públi-
co para campanhas eleitorais 
é um dos pontos de consenso 
entre os parlamentares e 
deve fazer parte de um novo 
parecer do deputado Vicente 
Candido (PT-SP), relator em 
comissão especial da Câmara, 
a ser apresentado na próxima 
semana. Ele disse que há 
entendimento entre os parti-
dos sobre a criação do fundo 
público eleitoral, que contaria 
com R$ 3,5 bilhões em 2018, 
ano de pleito nacional e nos 
estados, e R$ 2,2 bilhões em 
2020, quando ocorrerão dis-
putas municipais.

O líder do PMDB no Senado, 
Romero Jucá (RR), explicou 

Líderes querem aprovar reforma 
política na próxima semana
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que esse fundo será equivalente 
a metade dos gastos em 2014. 
Em 2020, disse, a população 
decidirá, por meio de plebis-
cito, se quer manter o fundo 
ou retornar ao fi nanciamento 
privado de campanhas eleito-
rais. Jucá afi rmou ainda que a 
Câmara deve aprovar algumas 
modifi cações em relação ao 
sistema eleitoral que sejam 
válidas já em 2018 – como o fi m 
das coligações proporcionais 
ou a instituição do chamado 
“distritão”. 

“Existem deputados que 
defendem o ‘distritão’ e exis-
tem outros que defendem o 
fi m das coligações, com cada 
partido disputando sozinho. A 
decisão será tomada no voto”, 
disse Jucá. O líder da Minoria 
na Câmara, deputado José 
Guimarães (PT-CE), afi rmou 
que o único ponto ainda sem 
consenso é o sistema eleitoral. 
Segundo ele, é preciso criar 
um modelo que recupere a 
credibilidade dos partidos 
(Ag.Câmara).

Possibilidade 
de demissão 
de servidores 
concursados

A Comissão Senado do Fu-
turo vai promover um ciclo de 
audiências públicas sobre o 
futuro da Previdência Social e 
dos direitos trabalhistas; das 
carreiras dos servidores públi-
cos; das emissoras de rádio e 
TV comunitárias; da inovação 
e produção científi ca e tecno-
lógica; dos meios de transporte 
e da mobilidade urbana; e da 
produção de energia no Brasil. 

Os requerimentos para a 
discussão desses temas, apre-
sentados pelo presidente da 
comissão, senador Hélio José 
(PMDB-DF), foram aprovados 
na reunião de ontem (28), 
que teve a presença da sena-
dora Maria do Carmo Alves 
(DEM-SE), autora do projeto 
que regulamenta dispositivo 
da Constituição permitindo a 
demissão do servidor público 
estável, concursado, avaliado 
com insufi ciência no desempe-
nho do cargo.

O teor do projeto coincide com 
um dos temas – o futuro das car-
reiras de servidores públicos no 
Brasil – aprovados para o ciclo de 
debates da comissão. O projeto 
será examinado pela Comissão 
de Constituição e Justiça, onde 
tem como relator o senador 
Lasier Martins (PSD-RS). “Esta-
mos consolidando essa comissão 
como uma fonte de debate de 
temas fundamentais para o 
futuro do país”, assinalou Hélio 
José (Ag.Senado).

Senadora condena 
ameaças à atuação 
do Judiciário

A senadora Ana Amélia (PP-RS) 
afi rmou que a sociedade brasileira 
não aceita mais as ameaças feitas 
ao Poder Judiciário e ao Ministério 
Público. Para ela, todos os que co-
meteram erros devem ser julgados 
e punidos, de acordo com o que 
prevê a lei, e as decisões da Justiça 
devem ser respeitadas.

A senadora também criticou o 
governo da ex-presidente Dilma 
Rousseff. Segundo Ana Amélia, em 
2014, para assegurar a reeleição, 
a ex-presidente Dilma Rousseff 
prometeu a realização de três obras 
no Rio Grande do Sul: a duplicação 
das BR-290, entre Eldorado do 
Sul e Pântano Grande; da BR-116, 
entre Guaíba e Pelotas; e também 
a construção da segunda ponte 
sobre o Rio Guaíba.

Ana Amélia afi rmou que as três 
obras estão paradas. Por isso, ela 
disse que não se arrepende de ter 
votado a favor do impeachment da 
ex-presidente Dilma. "Eu votei pelo 
impeachment, não peço desculpas 
e não pedirei desculpas. Porque 
votei com a consciência de estar 
cumprindo com o meu dever den-
tro do regimento, dentro da regra 
constitucional. É bom que se diga 
isso. Não votei para tirar Dilma e 
botar o Temer, votei pelos erros 
cometidos", reiterou (Ag.Senado).

Analistas da Instituição Fiscal Independente.

A Instituição Fiscal Indepen-
dente (IFI) do Senado divulgou 
nota técnica, ontem (28), sobre 
o cenário fi scal para o período de 
2018 a 2020, traçado no Projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
2018. A previsão do governo de 
recuperação contínua do resulta-
do primário é mais otimista do que 
a trajetória visualizada pela IFI.

O estudo feito pelos analistas 
Carlos Eduardo Gasparini e Feli-
pe Salto apresenta diferenças em 
relação ao quadro traçado pelo 
governo federal, tanto nas recei-
tas como nas despesas. Levando 
em conta o cenário previsto 
pela IFI, haveria necessidade 
de contingenciamentos anuais 
crescentes, bem como de ade-
quação nas despesas obrigatórias 
entre 2019 e 2020. As projeções 
fi scais contidas no PLDO de 2018 

Recuperação econômica deve demorar 
mais do que o governo prevê
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indicam superávit primário de 
R$ 10 bilhões em 2020 para o 
governo central. 

Nos cálculos da IFI, essa 
recuperação rápida dos esfor-
ços fi scais primários é pouco 
realista. Enquanto o governo 
prevê melhora contínua, o quadro 
esperado pela instituição ainda 

é de piora em 2018, quando o 
resultado defi citário atingiria R$ 
167 bilhões (contra défi cit de R$ 
129 apontado no PLDO). Apesar 
de a IFI também projetar melho-
ra dos resultados para os anos 
seguintes, as duas trajetórias de 
recuperação são bem distintas 
(Ag.Senado). 

Começaram a tramitar no Senado dois projetos que 
tornam obrigatória a denúncia, por parte dos profi s-
sionais da saúde, da ocorrência de violência contra a 
mulher. Os projetos estão em análise na Comissão de 
Constituição e Justiça. O projeto torna obrigatória a 
comunicação à autoridade policial, pelo profi ssional 
de saúde, de casos de violência contra mulher ou 
pessoa com identidade de gênero feminina. O mesmo 
procedimento deverá ser adotado no casa de crimes 
contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Para o autor do projeto, senador Jorge Viana (PT-
-AC), a “imediata comunicação dessas situações à 
autoridade policial é necessária e adequada” por três 
motivos: tornará possível a coleta de provas relaciona-
dos aos crimes praticados, auxiliará na identifi cação 

dos criminosos envolvidos e contribuirá para reduzir 
os casos de subnotifi cação.

Em sua justifi cativa, o senador destaca ainda dados 
da Coordenação do Centro de Atendimento à Vítima, 
que evidencia: “as estatísticas geradas no âmbito do 
SUS mostram número de atendimentos de vítimas de 
violência sexual ou doméstica muito acima do número 
de ocorrências encontrado no sistema de segurança 
pública”. Isso demonstraria uma falta de comunicação 
entre as áreas de saúde e segurança da sociedade.

Já o projeto da deputada Renata Abreu (PTN-SP), 
altera a Lei Maria da Penha (11.340/2006) para deter-
minar que os profi ssionais de saúde, quando houver 
indícios de ocorrência de violência contra a mulher, 
registrem o fato no prontuário da paciente (Ag.Senado).

Profi ssionais poderão ter que notifi car violência contra a mulher
Declaração de Propósito

RICARDO EDUARDO DOS SANTOS, portador da C.I. RG. nº 41.730.619-2-SSP-SP e do CPF nº CPF nº 311.721.478-09 
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer 
cargo de administração na Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ESCLARECE que eventuais 
objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de 
quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores 
estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado que o declarante pode, na forma da 
legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. BANCO CENTRAL DO BRASIL Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro. Gerência Técnica em São Paulo. Av. Paulista, nº 1804 - 5º andar - São Paulo-SP - CEP 01310-922.



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

Página 5São Paulo, quinta-feira, 29 de junho de 2017

Sappada Participações S.A.
NIRE 35.300.438.060 - CNPJ/MF nº 11.432.758/0001-15

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Companhia, para se reunirem em AGE, a ser realizada no dia 07/7/17, às 10 hs, na 
sede da Companhia, no Município de Cotia/SP, na Rua Adib Auada, 35, sala 305B, Jardim Lambreta, a fim de deliberarem 
sobre os seguintes assuntos da ordem do dia: (i) (a) 2ª emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis 
em ações, da espécie quirografária, para colocação privada, no montante total de R$800.000,00 (“Debêntures da 2ª Emis-
são”), (b) 3ª emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, para 
colocação privada, no montante total de R$1.135.500,00 (“Debêntures da 3ª Emissão”), (c) 4ª emissão, pela Companhia, 
de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária com garantia adicional real, para colocação 
privada, no montante total de R$1.600.000,00, (d) 5ª emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie quirografária com garantia adicional real, para colocação privada, no montante total de R$2.000.000,00, e 
(e) 6ª emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária com garantia 
adicional real, para colocação privada, no montante total de até R$1.155.622,00, bem como assunção das obrigações 
relacionadas nos termos das respectivas escrituras; (ii) autorização para a realização da transformação das Debêntures 
da 2ª Emissão em conversíveis em ações de emissão da Companhia e renúncia dos acionistas da Companhia ao direito 
de preferência para a subscrição das ações a serem emitidas em razão da conversão das Debêntures da 2ª Emissão; (iii) 
alteração do Estatuto para nele incluir cláusula que preveja a necessidade (a) de anuência prévia da assembleia geral de 
debenturistas das Debêntures da 3ª Emissão para fins de ajuizamento de pedido de recuperação judicial da Companhia 
e (b) de anuência prévia da referida assembleia de debenturistas para fins de alteração de tal cláusula; e (iv) renúncia e 
eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia. Cotia, 28/6/17. Fábio de Barros Pinheiro - Presidente 
Interino do Conselho de Administraçã.

MADEIRA ENERGIA S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Edital de Cancelamento de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam informados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”), CNPJ 09.068.805/0001-41,  
que a Assembleia Geral Extraordinária, convocada, em primeira convocação, para dia 10 de julho de 2017,  
às 10 horas na sede da Companhia, fica expressamente cancelada. São Paulo, 27 de junho de 2017. 
Madeira Energia S.A. - Mesa - Saulo Alves Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS
Empresa filial foi fechada e possui saldo no INSS para compensar, 
poderá ser utilizado pela matriz, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA RETORNA DA LICENÇA MATERNIDADE EM UM 
DOMINGO, CONFORME ESCALA ELA TRABALHA AOS DOMINGOS, 
ENTRETANTO HÁ NECESSIDADE DO EXAME DE RETORNO AO 
TRABALHO, COMO PROCEDER?

No caso em questão, orientamos que a empresa marque o exame 
de retorno ao trabalho na segunda-feira e constatando aptidão 
para a empregada retornar ao trabalho, ela volta a trabalhar no 
próprio dia sendo o domingo abonado.

LICENÇA PATERNIDADE
Licença paternidade são 05 dias corridos ou úteis, após o nascimento da 
criança? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO ANTECIPADO DO 13º SALÁRIO
Empresa pode antecipar o pagamento do 13º salário, como proceder 
com a contribuição do INSS e do FGTS? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE REGISTRAR FUNCIONÁRIO NA FUNÇÃO DE VENDE-
DOR GANHANDO SALÁRIO FIXO DE MENSALISTA?

Esclarecemos que conforme Lei nº3.207/57, art.2º o empregado 
vendedor terá direito à comissão avençada sobre as vendas que 
realizar. Assim, entendemos que o empregado vendedor não 
poderá ter apenas um salário fixo.

CONTAGEM PARA O PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS
Qual o critério para a contagem do pagamento das verbas rescisó-
rias, 10 dias após a dispensa, contasse a partir do dia da demissão? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Estaconsolida Engenharia de Consolidações Ltda - EPP, torna público que requereu à
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente a Licença de Operação p/ fab. de
estacas de concreto, à R. Dona Ana Araújo de Paula, 310, S. Paulo, SP.

14ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0165915-49.2010. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LEONARDO DE S. 
MARQUESANO, CPF. 171.397.968-31, que COOPERATIVA DE PROFESSORES E AUX. DE ADM. 
ESCOLAR - COOPESCOLA ajuizou-lhe uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 
7.812,51 (Jul/2010), acrescidos de juros e correção monetária, decorrentes do inadimplemento das 
mensalidades de Outubro a Dezembro/2006 e de Fevereiro/2007 a Janeiro/2008 conforme Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. Estando o réu em lugar ignorado, foi 
deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor 
supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do 
NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o 
título executivo judicial (art. 702 do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de maio de 2017. 

2ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Caio Eduardo do Amaral Rocha, REQUERIDO 
POR Andrea Berrini Rocha Vieira e outro - PROCESSO Nº1124743-03.2016.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Marco Aurélio Paioletti Martins Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 05/04/2017, 
foi decretada a INTERDIÇÃO de Caio Eduardo do Amaral Rocha, CPF 028.160.598-04, 
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Andrea Berrini Rocha 
Vieira. 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 11 de maio de 2017. 

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000846-
54.2015.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FABIO PEREIRA DA SILVA, CPF. 374.149.068-76, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, 
lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 4.717,75 (Jan/2015), oriundos do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o 
requerido em lugar ignorado, fica CITADO para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, 
pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, 
sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 22 de junho de 2017. 

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa BAIL ADMINISTRADORA E INCORPORADORA 
LTDA., inscrita no CNPJ 17.017.657/0001-64, Inscrição 
Municipal CCM 4.621.875-0, estabelecida a Av. Angélica, 
2466 - SL 111 e 2 VG - Cerqueira César - São Paulo - SP, 
CEP: 01228-200, vem através deste comunicar o extravio 
do LIVRO DE RECEBIMENTO DE IMPRESSOS FISCAIS E 
TERMOS DE OCORRÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PAULO (MODELO 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa CRISTAL ADMINISTRADORA E INCORPORADO-
RA S/A, inscrita no CNPJ 17.032.818/0001-99, Inscrição 
Municipal CCM 4.621.960-9, estabelecida a Av. Angélica, 
2466 - SL 111 e 2 VG- 11º andar - Consolação - São Paulo 
- SP, CEP: 01228-200, vem através deste comunicar o ex-
travio do LIVRO DE RECEBIMENTO DE IMPRESSOS FISCAIS 
E TERMOS DE OCORRÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PAULO (MODELO 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa GAX ADMINISTRADORA E INCORPORADORA 
LTDA., inscrita no CNPJ 17.058.094/0001-52, Inscrição 
Municipal CCM 4.626.149-4, estabelecida a Av. Angélica, 
2466 - SL 111 e 2 VG - Consolação - São Paulo - SP, CEP: 
01228-200, vem através deste comunicar o extravio do LI-
VRO DE RECEBIMENTO DE IMPRESSOS FISCAIS E TERMOS 
DE OCORRÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
PAULO (MODELO 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa XAR ADMINISTRADORA E INCORPORADORA 
LTDA., inscrita no CNPJ 17.017.664/0001-66, Inscrição 
Municipal CCM 4.621.881-5, estabelecida a Av. Angélica, 
2466 - SL 111 e 2 VG - Consolação - São Paulo - SP, CEP: 
01228-200, vem através deste comunicar o extravio do LI-
VRO DE RECEBIMENTO DE IMPRESSOS FISCAIS E TERMOS 
DE OCORRÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
PAULO (MODELO 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa CONSÓRCIO SHOPPING LIGHT, inscrita no 
CNPJ 03.776.220/0001-08, Inscrição Municipal CCM 
2.927.989-5, estabelecida a Rua Coronel Xavier de Toledo, 
23 - Centro - São Paulo - SP, CEP: 01048-100, vem através 
deste comunicar o extravio do LIVRO DE RECEBIMENTO 
DE IMPRESSOS FISCAIS E TERMOS DE OCORRÊNCIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (MODELO 57).

BBG SECURITIZADORA S/A
CNPJ/MF 27.754.543/0001-50 - NIRE 353.005.042-08

Ata da 1ª (Primeira) Assembléia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 22/5/17, 14 hs., na sede. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Fernando Cesar Gasperini 
e Secretário: Fabio Luiz Bujato. Deliberações: I - O Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da diretoria para emissão de 10.000 
debêntures simples, no montante de R$ 10.000.000,00, ao valor unitário de R$ 1.000,00 cada uma, sendo aprovada pelos acionistas por 
unanimidade a referida emissão tendo as seguintes características: 1) Quantidade de Debêntures a serem Emitidas: Será emitido um 
total de 10.000 debêntures simples. 2) Número de Séries: A emissão será realizada em 10 séries. 3) Modo e Prazo para Subscrição 
e Integralização: 3.1) As debêntures serão integralizadas no prazo de 96 meses, em moeda corrente ou em créditos possuídos pelos 
subscritores contra a emissora, no ato da subscrição, nos termos do Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios 
e outras Avenças. 3.2) As debêntures deverão ser subscritas no prazo máximo de 96 meses, contados a partir de 22/5/17. 4) Data de Início 
da Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de início da emissão das debêntures será 22/5/17. 5) Valor Nominal Unitário e Valor 
Total da Emissão: Na data de início da emissão prevista no item 4, as debêntures representativas desta emissão terão o valor nominal 
unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o montante de R$ 10.000.000,00. A emissão será realizada em 10 séries, sendo que o número de 
Debêntures a ser alocado a cada série será definido de acordo com a demanda pelas debêntures. 6) Forma: As debêntures terão a forma 
nominativa, não endossável. 7) Modalidade: Simples, não conversíveis em ações. 8) Espécie: As debêntures serão da espécie subordinada. 
9) Vencimento das Debêntures: As debêntures desta emissão vencerão no prazo de 120 meses, contado a partir da data de emissão 
estabelecida no item 4, ou seja, vencerão em 22/5/27 data em que a Emissora deverá pagar ao(s) debenturista(s) o respectivo valor 
nominal, devidamente atualizado de acordo com o estabelecido no item 12. 10) Colocação: O lançamento das debêntures será privado, 
sem a intermediação de Instituição Financeira. 11) Preço de Integralização: O preço unitário para integralização das debêntures desta 
emissão deverá ter o seu valor nominal fixado em R$ 1.000,00, atualizado na forma prevista no item 12, calculados a partir de 22/5/17 até 
as datas das respectivas integralizações. 12) Base de Remuneração: a) A base de remuneração da 1ª série será a variação mensal da 
Taxa de Juros a Longo Prazo - TJLP, fixada pelo Conselho Monetário Nacional, expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias; 
b) A base de remuneração da 2ª série será de 100% do C.D.I., expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias; c) A base de 
remuneração da 3ª série será de 115% do C.D.I., expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias; d) A base de remuneração da 4ª 
série de 130% do C.D.I., expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias; e) A base de remuneração da 5ª série de 150% do C.D.I., 
expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias; f) A base de remuneração da 6ª série de 1,0%, expressa na forma de percentual ao 
mês, base 30 dias. g) A base de remuneração da 7ª série de 1,2% , expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias. h) A base de 
remuneração da 8ª série de 1,3%, expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias. i) A base de remuneração da 9ª série de 1,5%, 
expressa na forma de percentual ao mês, base 30 dias. j) A base de remuneração da 10ª série de 2%, expressa na forma de percentual 
ao mês. 13) Dos Pagamentos: Os pagamentos a que fizerem jus os debenturistas serão efetuados pela Emissora preferencialmente 
através de depósito em conta(s) corrente(s) bancária(s) em nome do(s) debenturista(s), a ser indicada(s) pelo(s) mesmo(s). 14) Juros 
Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos 
a juros de mora de 1,0% ao mês e multa não compensatória de 2% sobre o valor do débito, além da remuneração tal como estabelecido 
no item 12, calculados desde a data de inadimplência até a data do efetivo pagamento, independente de aviso, notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial. 15) Aquisição Facultativa: A Emissora poderá a qualquer tempo adquirir debêntures desta emissão que estejam 
em circulação, por preço não superior ao de seu valor nominal atualizado na forma prevista no item 12, observado o disposto no § 2º, do 
artigo 55 da Lei nº 6.404/76, as debêntures objeto deste procedimento poderão ser novamente colocadas em circulação. 16) Vencimento 
Antecipado: Declarar-se-á antecipadamente vencidas todas as obrigações objeto da emissão de que trata o presente instrumento e exigir 
o imediato pagamento pela Emissora do valor nominal atualizado, acrescido de juros remuneratórios até a data do efetivo pagamento, na 
ocorrência dos seguintes fatos: 16.1) protesto legítimo e reiterado de títulos contra a Emissora, cujo valor global ultrapasse R$ 500.000,00, 
salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou má fé de terceiro, desde que validamente comprovado pela Emissora, se for cancelado 
ou ainda se forem prestadas garantias, em qualquer hipótese, no prazo máximo de 3 dias de sua ocorrência; 16.2) pedido recuperação 
judicial ou extrajudicial formulado pela Emissora; 16.3) decretação de falência da Emissora; 16.4) falta de cumprimento, pela Emissora 
de qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão, desde que não sanada em 30 dias, contados a partir da data do recebimento do 
aviso escrito que lhe for enviado; ou 16.5) vencimento antecipado de qualquer dívida da Emissora, previstas na Escritura de Emissão. 17) 
Publicidade: Todos os atos societários e decisões decorrentes desta emissão que de qualquer forma vierem a envolver interesses dos 
debenturistas deverão ser veiculados na forma de avisos, em jornais de grande circulação. 18) Decadência dos Direitos aos Debentu-
ristas: Os direitos a juros moratórios decaem na hipótese de não comparecimento para recebimento pelos debenturistas desta emissão, 
dos valores correspondentes a quaisquer das obrigações pecuniárias da Emissora, nas datas previstas na Escritura de Emissão ou em 
comunicado previamente publicado. Encerramento: Nada mais. SP, 22/5/17. Fernando Cesar Gasperini - Presidente e Acionista, Fabio 
Luiz Bujato-Secretário e Acionista. Jucesp 265.811/17-0 em 13/6/2017. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

AGROPECUARIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. CNPJ/MF. nº 50.612.704/0001-93 -NIRE 353.0000065-0 - Ata das As-
sembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em 18/04/2017 - Data, Hora E Local:-18.04.2017, às 09:00hs., na sede social, 
na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 121, nesta Capital.-Convocação:-edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no 
jornal Empresas & Negócios dos dias 07, 08 e 09/03/2017.-Presença:-acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito 
a voto.-Composição da Mesa:-Presidente da Mesa: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Rogerio 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:-Em Assembleia Geral Ordinária:-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 06/04/2017, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à 
disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 07, 08 e 09/03/2017;-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, porta-
dor 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-Secretário: 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, Di-
retor sem designação especial: 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; Os direto-
res eleitos, em anexo específico, apresentam declaração de desimpedimento. 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.-Em Assembleia Geral Extraordinária-aprovar a 
consolidação do Estatuto Social da sociedade em conformidade com a redação constante do documento em apartado, o qual, autenticado 
pela mesa, integra a presente Ata de Assembleia como Anexo I da mesma.-Encerramento:-nada mais havendo a tratar, o senhor Presi-
dente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária.-São Paulo, 18 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 Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Companhia Brasileira de Fiação, p/ Guilher-
me Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p/ 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, 18 de abril de 2017. Guilherme Azevedo Soares -Presi-
dente da Mesa; Giorgi Rogério Giorgi Pagliari-Secretário. JUCESP nº 283.359/17-1 em 22/06/2017. Anexo I -Estatuto Social Conso-
lidado - Capítulo I -Da Denominação, Sede, Foro, Fins e Duração: Artigo 1º-A Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A., 
constituída em 30 de janeiro de 1978, conforme documentos arquivados na Junta Comercial de São Paulo, sob nº 35.300.000.650, em 29 
de agosto de 1978, com sede e foro jurídico nesta Capital do Estado de São Paulo, reger-se-á por estes Estatutos e pelas demais leis que 
lhe forem aplicáveis. Artigo 2º-A sociedade tem por fim a exploração da atividade agrícola e pecuária em geral, comércio, indústria, im-
portação e exportação de produtos agrícolas e agropecuários e todas as demais atividades conexas e derivadas, locação e arrendamen-
to de bens móveis e imóveis, e comercialização de imóveis próprios, podendo instalar filiais, agências e depósitos em qualquer cidade do 
país ou exterior, a critério da Diretoria, desde que essas atividades independam de autorização governamental. Artigo 3º-O prazo de 
duração da sociedade é indeterminado. Capítulo II -Do Capital Social e das Ações: Artigo 4º-O capital social é de R$ 13.005.197,00 
(treze milhões, cinco mil e cento e noventa e sete reais), integralizado e representado por 9.369.956.888 (nove bilhões, trezentos e ses-
senta e nove milhões, novecentas e cinquenta e seis mil, oitocentas e oitenta e oito) ações ordinárias ou comuns, sem valor nominal. 
§1º-As ações terão a forma exclusivamente nominativa. §2º-As ações são representadas por certificados simples ou múltiplos e, proviso-
riamente, por cautelas, uns e outros assinados sempre por dois diretores, com designação especial. §3º-As ações são indivisíveis em 
relação à sociedade e cada uma delas dará direito a um voto nas assembleias gerais. Artigo 5º-O direito à transferência das ações é limi-
tado em virtude do direito de preferência que os demais acionistas têm à sua aquisição na proporção das ações que possuírem. §1º-O 
acionista que desejar alienar as suas ações, no todo ou em parte, sujeitar-se-á às seguintes disposições: a) deverá comunicar o seu 
propósito à Diretoria que, no prazo de 10 (dez) dias, cientificará os demais acionistas, notificando-os, mediante carta registrada, para que 
exerçam o seu direito de preferência, se o desejarem, dentro do prazo de 30 (trinta) dias da data do recebimento da notificação; b) se al-
gum acionista deixar de exercer o direito de preferência dentro do referido prazo, os demais acionistas terão um prazo adicional de 10 (dez) 
dias para o exercício do direito de preferência com relação as ações restantes; c) se nenhum acionista exercer o direito de preferência, as 
ações serão adquiridas pela sociedade, observadas as prescrições e limitações legais pertinentes; igual procedimento será observado 
quanto as ações que remanescerem depois de escoado o prazo adicional a que alude a alínea b; e, d) se a sociedade não dispuser de 
recursos para adquirir as ações, poderá o acionista ofertante aliená-las a terceiros desde que o faça no prazo de 120 (cento e vinte) dias 
a contar da expiração do prazo de preferência, após o qual será obrigado a renovar o oferecimento. §2º-A preferência à aquisição em favor 
dos demais acionistas, bem assim à aquisição das ações pela sociedade, serão asseguradas pelo valor correspondente ao do patrimônio 
líquido, com base em balanço especialmente levantado para esse fim. §3º-O pagamento ao alienante poderá se dar mediante 10 (dez) 
prestações semestrais iguais e consecutivas, corrigíveis monetariamente mediante a aplicação dos índices de variação das Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional, ou dos que venham a ser criados em substituição pelo Governo Federal. §4º-Ressalva-se em favor de 
qualquer dos acionistas o direito de exigir, de quem as houver adquirido, as ações vendidas com inobservância das prescrições estabele-
cidas nestes Estatutos. Capítulo III -Da Administração: Artigo 6º-A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 03 (três) 
a 04 (quatro) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela assembleia geral, sendo 01 (um) Diretor-Presidente, 01 (um) 
Diretor-Superintendente, 01 (um) Diretor-Secretário e 01 (um) Diretor sem designação específica, com mandato por 03 (três) anos, per-
mitida a reeleição. §1º-Os diretores perceberão a remuneração mensal que for estabelecida individual ou globalmente pela assembleia 
geral. Além dessa remuneração, farão eles jus também a uma participação nos lucros do exercício social, fixada pela assembleia geral, 
atendido, porém, o disposto no artigo 152 §1º da Lei nº 6.404/76. §2º-Os diretores serão investidos nos seus respectivos cargos mediante 
assinatura do termo de posse no livro de “Atas de Reuniões de Diretoria”, no prazo de 30 (trinta) dias da eleição, sob pena de perda do 
mandato para o qual foram eleitos, ressalvado o disposto no artigo 149, parágrafo único da Lei nº 6.404/76. Artigo 7º-Nos seus impedi-
mentos ocasionais os diretores, Presidente, Superintendente ou Secretário se substituirão uns aos outros na ordem de sua nomeação e, 
nos casos de ausência ou impedimentos definitivos, renúncia ou falecimento de qualquer um deles, a Diretoria escolherá o substituto para 
que exerça as funções respectivas até a primeira assembleia geral que se realizar, quando então será eleito o substituto definitivo, cujo 
mandato será o que restava ao substituído, percebendo os mesmos honorários. Artigo 8º-A sociedade será validamente representada, 
em todos e quaisquer atos, por dois diretores ou por qualquer um deles em conjunto com um procurador especialmente constituído através 
de instrumento no qual se mencionem os atos que poderá praticar. §1º-A representação em Juízo, ativa ou passivamente, reputar-se-á 
válida através de qualquer dos diretores ou através de procurador especialmente constituído. §2º-Em casos excepcionais, poderá a socie-
dade se fazer representar por dois ou mais procuradores para, sempre em conjunto de dois, praticarem os atos explicitados no respectivo 
instrumento de mandato, cujo prazo de validade será nele fixado. Artigo 9º-As atribuições específicas dos diretores são as seguintes:-1) 
do Diretor-Presidente: presidir as reuniões da Diretoria e as que esta realizar em conjunto com o Conselho Fiscal, quando em funciona-
mento; 2) do Diretor-Superintendente: (a) substituir o Diretor-Presidente nas suas ausências, faltas e impedimentos; (b) dirigir e organi-
zar os negócios ordinários da sociedade; (c) coordenar a atividade industrial e comercial da companhia; (d) dirigir e administrar as fábricas; 
e, (e) dirigir os serviços propriamente técnicos das fábricas; 3) Diretor-Secretário: (a) elaborar programas de planejamento, coordenação 
e controle da companhia; (b) ter sob sua guarda, direção e fiscalização os serviços do escritório, contabilidade e respectivo pessoal; (c) 
exercer a direção da tesouraria, tendo sob sua guarda e fiscalização os valores e documentos da sociedade; (d) contratar e efetuar vendas 
de mercadorias; e, (e) estudar e resolver as questões de caráter comercial da empresa; e, 4) do Diretor sem designação específica: 
colaborar com os demais diretores nas suas respectivas atribuições, nos limites deste Estatuto. Artigo 10º-Os mandatos dos diretores 
terão início com o termo de posse de seus titulares, terminando com a investidura dos novos titulares. Artigo 11º-São atribuições da Di-
retoria: a) administrar os negócios da sociedade, cumprindo e fazendo cumprir a lei e os presentes estatutos; e, b) efetuar operações de 
crédito e celebrar todos os contratos e negócios de legítimo interesse da sociedade. Artigo 12º-A Diretoria, nos limites estabelecidos 
nestes Estatutos, fica autorizada a alienar e hipotecar bens imóveis, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos ou 
de direitos creditórios e dar bens móveis em alienação fiduciária em garantia. Artigo 13º-A Diretoria reunir-se-á ordinariamente de acordo 
com a periodicidade previamente estabelecida e extraordinariamente sempre que convocada pelo seu Presidente ou pela maioria de seus 
membros. §1º-O quórum para a instalação da reunião de Diretoria será o da maioria simples de seus membros. §2º-As deliberações da 
Diretoria serão tomadas por maioria de votos e deverão constar de ata lavrada em livro próprio e assinadas por tantos diretores presentes 
à reunião quantos assegurem o quórum das deliberações. Artigo 14º-Serão obrigatoriamente objetos de deliberações da Diretoria: I.-a 
alienação e a oneração de bens do ativo permanente; e, II.-a abertura, transferência ou extinção de filiais em qualquer parte do território 
nacional ou no exterior, e a fixação da dotação do correspondente capital. Artigo 15º-Serão arquivadas no Registro de Comércio e publi-
cadas as atas das reuniões da Diretoria que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Artigo 16º-Os diretores 
eleitos serão empossados independentemente de caução. Capítulo IV -Das Assembleias Gerais: Artigo 17º-Haverá anualmente uma 
assembleia geral ordinária, que se realizará nos quatro primeiros meses que se seguirem ao término do exercício social, para resolver 
sobre os assuntos que a lei lhe atribui, e assembleias gerais extraordinárias, sempre que os interesses sociais o exigirem. §Único-As 
assembleias gerais serão convocadas na forma do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, e serão instaladas pelo Diretor-Presidente ou, na sua 
ausência, por qualquer outro Diretor presente, o qual, após verificação do quórum legal, convidará os acionistas a designarem um dentre 
eles para presidi-la. O escolhido ou aclamado para presidente da mesa convidará um outro, acionista ou não, para secretariá-lo. Artigo 
18º-Nas assembleias gerais que tenham por objeto alteração de qualquer artigo deste estatuto, relativo à transferência de ações, somen-
te será válida a deliberação aprovada por acionistas que representem, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) do capital social. Capi-
tulo V -Do Conselho Fiscal: Artigo 19º-A sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, 
que somente será instalado por deliberação da assembleia geral, nos casos previstos no §2º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76. §1º-O 
funcionamento do Conselho Fiscal irá até a primeira assembleia geral ordinária que se seguir à sua instalação. §2º-os honorários dos 
membros efetivos do Conselho Fiscal serão fixados pela assembleia geral que os eleger e não poderão ser inferiores ao referido no §3º 
do artigo 162 da Lei nº 6.404/76. Capitulo VI -Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras, Lucros e sua Aplicação: Artigo 20º-
O exercício social coincidirá com o civil. Artigo 21º-No fim de cada exercício social será levantado o balanço geral e o lucro líquido apura-
do após as amortizações e depreciações admitidas em Lei, terá a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) para a constituição do 
Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; b) 12% (doze por cento) sobre o capital social nominal a título 
de dividendos aos acionistas, podendo, no entanto, a critério da assembleia geral, ser utilizada a faculdade prevista no §3º do item III, do 
artigo 202 da Lei nº 6.404/76; c) A participação dos diretores, que somente será devida quando aos acionistas forem atribuídos dividendos 
iguais ou superiores a 25% (vinte e cinco por cento), na forma do §1º do artigo 152 da Lei nº 6.404/76; e, d) O restante terá o destino que 
a assembleia determinar. Capitulo VII -Da Liquidação: Artigo 22º-A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, compe-
tindo à assembleia geral que resolver a liquidação nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período da liquidação. 
São Paulo, 18 de abril de 2017. Guilherme Azevedo Soares -Presidente da Mesa; Giorgi Rogério Giorgi Pagliari -Secretário.

1. Data, Local e Hora: Aos 07/04/2017, às 10 horas, na sede social do Banco BMG S.A., localizado na Cidade de São Paulo/
SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar-parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133 (“Companhia”). 2. Edital de 
Convocação: Publicado no DOESP, em suas edições de 29, 30 e 31/03/2017, e no jornal Empresas & Negócios de São Paulo, 
jornal de grande circulação na localidade em que está situada a sede social da Companhia, em suas edições de 29, 30 e 
31/03/2017, em conformidade com o artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Presença: Presentes 
os acionistas representando 99,50% do capital social votante da Companhia. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o 
Sr. Marcio Alaor de Araújo, que escolheu o Sr. Marco Antonio Antunes para secretariá-lo. 5. Ordem do Dia: Exame e discussão 
a respeito (i) do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Alcides Lopes Tápias ao cargo de Presidente do Conselho de Administração 
da Companhia; (ii) da eleição de membro substituto para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade; (iii) 
eleição de novo membro do Conselho de Administração da Sociedade; (iv) da alteração do quórum para instalação das reuniões 
do Conselho de Administração da Companhia; (v) da alteração do Estatuto Social da Companhia, a fi m de prever que as reuniões 
do Conselho de Administração poderão ser realizadas por meio de teleconferência ou videoconferência; (vi) da alteração do 
Estatuto Social da Companhia, a fi m de incluir regras aplicáveis aos casos de ausência temporária do Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia, que o impeça de participar das reuniões; (vii) da consequente alteração dos Artigos 14 e 15 do 
Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as deliberações descritas nos itens (iv) a (vi); e (viii) da consolidação do Estatuto 
Social da Companhia. 5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas presentes 
decidiram, por unanimidade de voto e sem quaisquer restrições ou ressalvas: 5.1. Reconhecer o pedido de renúncia do Sr. Alcides 
Lopes Tápias, brasileiro, casado, advogado, RG nº 3.262.877-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 024.054.828-00, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Paulista, nº 2.439, 14º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01311-936, ao cargo de 
Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia enviada à Companhia em 13 de março de 
2017, anexa ao presente instrumento sob a forma de seu Anexo I. 5.1.1. A Companhia, de um lado, e o Sr. Alcides Lopes Tápias, 
do outro lado, outorgam-se mutuamente, neste ato, a mais ampla, rasa, plena, geral, irretratável e irrevogável quitação com 
relação a todo o período durante o qual este exerceu o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para 
nada mais reclamarem uns dos outros a qualquer tempo. 5.2. Tendo em vista a renúncia do atual Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia, ratifi cada no item 5.1 acima, os acionistas aprovaram, nos termos do Artigo 15, Parágrafo 
Segundo, do Estatuto Social da Companhia, a eleição do seguinte Conselheiro para ocupar o cargo de Presidente do Conselho 
de Administração, com prazo de mandato que se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 
2018: Bernard Camille Paul Mencier, brasileiro, casado, administrador, RG nº 27.576.970-7, SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 
083.738.408-77, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
nº 3.477, 9º andar - parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, na cidade de São Paulo/SP. 5.3. Os acionistas decidem eleger, a Sra. Olga 
Stankevicius Colpo, brasileira, casada, psicóloga organizacional, RG nº 5.472.441-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 
216.118.408-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
nº 3.477, 9º andar - parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, na cidade de São Paulo/SP, como membro do Conselho de Administração, 
com prazo de mandato que se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2018. A Conselheira eleito acima declara, 
sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Sociedade por lei especial, em virtude de condenação 
criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra 
o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a 
propriedade e declararam, ainda, que preenchem as condições constantes do artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 
4.122, de 02/08/2012, do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil. A Conselheira ora eleita tomará 
posse em seu cargo, após aprovação da presente ata pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura do termo de posse em 
livro próprio. 5.4. Em decorrência do disposto acima, o Conselho de Administração passará a ter a seguinte composição: (i) 
Bernard Camille Paul Mencier, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço 
comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 9º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo/SP, RG nº 
275.76.970-7, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 083.738.408-77, no cargo de Presidente do Conselho de 
Administração; (ii) Ângela Annes Guimarães, brasileira, divorciada, socióloga, residente e domiciliada na Cidade de Belo 
Horizonte/MG, com endereço comercial na Avenida Álvares Cabral, nº 1.707, Bairro de Lourdes, CEP.: 30.170-001, Belo 
Horizonte/MG, RG nº M-1.414.160 - SSP/MG, inscrita no CPF/MF nº 375.156.836-00, no cargo de conselheira; (iii) João Annes 
Guimarães, brasileiro, divorciado, licenciado em matemática, residente e domiciliado na Cidade de Nova Lima/MG, com 
endereço comercial na Avenida Álvares Cabral, nº 1.707, Bairro de Lourdes, CEP.: 30.170-001, Belo Horizonte/MG; RG nº MG-
207.055 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 373.022.306-25, no cargo de conselheiro; (iv) Regina Annes Guimarães, brasileira, 
solteira, técnica em turismo, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte/MG, com endereço comercial na Avenida 
Álvares Cabral, nº 1.707, Bairro de Lourdes, CEP.: 30.170-001, na Cidade de Belo Horizonte/MG, RG nº M-52.405 - SSP/MG, 
inscrita no CPF/MF nº 201.130.726-00, no cargo de conselheira; (v) Roberto Faldini, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 
9º andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo/SP, RG nº 3.182.138-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 
070.206.438-68, no cargo de conselheiro; (vi) Olga Stankevicius Colpo, brasileira, casada, psicóloga organizacional, 
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 9º andar, 
Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo/SP, RG nº 5.472.441-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 216.118.408-30, todos 
com prazo de mandato que se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2018. O Conselheiro Flávio Pentagna 
Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, com 
endereço comercial na Avenida Álvares Cabral, nº 1.707, Bairro de Lourdes, CEP.: 30.170-001, Belo Horizonte/MG, RG nº MG-
117.32642, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 076.934.666-90, está afastado do cargo, temporariamente, até o mês 
de junho de 2017. 5.5. Os acionistas decidem alterar o quórum de instalação das reuniões do Conselho de Administração da 
Companhia, que atualmente são instaladas com a presença de, no mínimo, 4 Conselheiros, para que passem a ser instaladas 
com a presença de, no mínimo, 3 conselheiros, sendo necessariamente 1 dos presentes Conselheiro não Independente. Nestes 
casos, as decisões somente poderão ser tomadas por unanimidade. 5.6. Os acionistas decidem alterar o Estatuto Social da 
Companhia, a fi m de prever que as reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas por meio de teleconferência 
ou videoconferência, sendo certo que a participação remota de qualquer membro do Conselho de Administração da Companhia 
em tais reuniões, incluindo a do Presidente, será considerada presença pessoal. Nestes casos, os membros do Conselho de 
Administração poderão expressar seus votos, na data da respectiva reunião, por meio de carta ou correio eletrônico digitalmente 
certifi cado. 5.7. Por fi m, os acionistas decidem incluir no caput do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia que em caso de 
ausência que impeça temporariamente o Presidente do Conselho de Administração de participar das reuniões, este poderá ser 
substituído por quaisquer dos membros do Conselho de Administração da Companhia, desde que não sejam Conselheiros 
Independentes. 5.8. A fi m de refl etir as deliberações aprovadas nos itens 5.3 a 5.5 acima, os acionistas decidem alterar os Artigos 
14 e 15 do Estatuto Social da Companhia, os quais passarão a vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 14. O conselho de 
administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, conforme calendário fi xado e, extraordinariamente, mediante 
convocação de seu Presidente ou de metade de seus membros, por meio de carta registrada, fax ou correio eletrônico com 
confi rmação de recebimento, com antecedência mínima de 5 dias úteis, contendo informação detalhada sobre a ordem do dia, 
a data, hora e local da reunião, bem como todos os documentos necessários à tomada de decisões na respectiva reunião. § 1º: 
As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas com a presença de, no mínimo, 3 Conselheiros, devendo, 
necessariamente, ao menos 1 deles não ser Conselheiro Independente, conforme a defi nição do Artigo 13, Parágrafo Segundo, 
deste Estatuto Social. § 2º: Será admitida a realização de reunião do Conselho de Administração por meio de teleconferência 
ou videoconferência, bem como a gravação destas, sendo certo que a participação remota de qualquer Conselheiro em tais 
reuniões, incluindo a do Presidente, será considerada presença pessoal. § 3º: As deliberações do Conselho de Administração 
serão tomadas por unanimidade dos membros presentes, quando instaladas com a presença de apenas 3 membros, nos 
termos do Parágrafo Primeiro acima ou (ii) por maioria simples dos presentes, quando instalada com a presença de todos os 
membros do Conselho de Administração, salvo quando a lei exigir quórum especial e nas hipóteses especiais previstas em 
acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, tendo o Presidente do Conselho de Administração o voto de 
qualidade em caso de empate. Artigo 15. Ocorrendo impedimentos eventuais de atuação do Presidente do Conselho de 
Administração ou ausência temporária que o impeça temporariamente de participar das reuniões, o Presidente do Conselho 
de Administração poderá designar qualquer membro do Conselho de Administração como seu substituto, desde que não seja 
Conselheiro Independente. Neste caso, o substituto exercerá a competência plena designada ao Presidente do Conselho de 
Administração, inclusive o voto de qualidade mencionado no Parágrafo Terceiro do Artigo 14 acima. Em não havendo referida 
designação, os demais Conselheiros nomearão entre si o substituto do Presidente para atuação em reunião específi ca, na 
abertura da respectiva reunião, com estrita observâncias às disposições deste Artigo. § 1º: Os Conselheiros que não puderem 
comparecer a uma reunião do Conselho de Administração poderão (i) ser representados na reunião por outro Conselheiro, 
desde que indique por escrito o nome do Conselheiro que irá substitui-lo e outorgue a este os poderes necessários e específi cos, 
com orientação do voto a ser proferido, o qual votará em nome do Conselheiro substituído, como se este estivesse presente à 
reunião, ou (ii) enviar seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração antes da instalação da reunião, via fax, 
carta registrada, e-mail com entrega devidamente comprovada e/ou carta entregue em mãos, autorizando o secretário da 
respectiva reunião do Conselho de Administração a assinar a ata em seu lugar. § 2º: No caso de vacância de cargo de membro 
de Conselho de Administração por morte, renúncia, ou qualquer forma de impedimento permanente, o substituto será eleito 
pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de mandato restante do substituído. 5.9. Diante das deliberações tomadas 
acima, os acionistas decidem ratifi car todas as demais disposições do Estatuto Social da Companhia não expressamente 
alteradas por este instrumento e consolidá-lo, passando o Estatuto Social da Companhia a vigorar com a nova redação 
constante do Anexo II à presente ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerradas as Assembleias, 
da qual se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76, cuja original foi lavrada 
no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade, lida e assinada por todos os acionistas presentes, fi cando 
autorizada a sua publicação. São Paulo, 07/04/2017. (a.a.) Flávio Pentagna Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Ângela 
Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Márcio Alaor de Araújo. BMG Participações S/A, 
representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. COEMP - Comércio e 
Empreendimentos S/A, representada por seus Diretores Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. Comercial 
Mineira S/A, neste ato representada por seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. CSMG - 
Corretora de Seguros Ltda, neste ato representada por seu Diretor, José Eduardo Gouveia Dominicale. Confere com a 
original, lavrada em livro próprio. Marcio Alaor de Araújo - Presidente da Mesa, Marco Antonio Antunes - Secretário da Mesa. 
JUCESP nº 267.365/17-2 em 14/06/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
Estatuto Social Alterado em 07.04.2017. Capítulo I - Nome - Sede - Objeto e Duração. Artigo 1º. O Banco BMG 
S.A. rege-se por este Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. Artigo 2º. A Sociedade tem sede e foro na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar - Parte, CEP 04538-133, Cidade de São Paulo/SP, podendo a critério e por deliberação 
do Conselho de Administração, mediante a autorização das autoridades competentes, instalar ou suprimir, em qualquer parte do 
território nacional e no exterior, dependências, agências, fi liais, sucursais ou correspondentes. Artigo 3º. A Sociedade tem como 
objetivo social a prática de todas as operações ativas, passivas e acessórias permitidas nas normas legais e regulamentares para 
o funcionamento dos bancos comerciais, dos bancos de investimento, inclusive câmbio, das sociedades de crédito, fi nanciamento 
e investimento, das sociedades de arrendamento mercantil e das sociedades de crédito imobiliário através das respectivas 
carteiras. Artigo 4º. O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações. Artigo 5º. 
O Capital Social é de R$ 2.504.477.365,91, representado por 24.806 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § Único. 
Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Artigo 6º. A Sociedade poderá emitir ações 
preferenciais as quais não darão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral. § Único. A preferência ou vantagem das 
ações preferenciais consistirá na prioridade do reembolso do Capital, sem prêmio. Artigo 7º. Ficam assegurados aos acionistas: 
a) Desdobramento de títulos múltiplos por preço não superior ao do custo; b) Prazo máximo de 60 dias para o pagamento de 
dividendos aprovados e distribuição de ações provenientes de aumento do Capital; e c) Inexistência de qualquer espécie de 
restrição estatutária ou contratual que impeça ou difi culte a livre negociação das ações, a qualquer tempo. Capítulo III - 
Assembleia Geral. Artigo 8º. O aumento do Capital Social dependerá de deliberação da Assembleia Geral. Artigo 9º. Na 
proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a subscrição do aumento do capital no prazo 
de 30 dias a contar da publicação de anúncio alusivo no Órgão Ofi cial do Estado e em outro jornal de grande circulação. Artigo 
10. A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, instalada em conformidade com a lei e presidida por 
um dos acionistas presentes, ao qual caberá designar o secretário da mesa. § Único. A Assembleia Geral poderá ser convocada 
também pelos órgãos ou pessoas previstas no Parágrafo Único do Artigo 123 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. Artigo 11. A 
Assembleia Geral terá as atribuições previstas na legislação aplicável. Capítulo IV - Administração. Artigo 12. A 
Administração da Sociedade compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. § Único. A remuneração global ou individual 
e anual dos administradores será estabelecida pela Assembleia Geral. Do Conselho de Administração. Artigo 13. O 
Conselho de Administração será composto de 04 a 07 membros eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unifi cado de 03 
anos, sendo 01 o Presidente, permitida a reeleição. § 1º: Até 03 membros do Conselho de Administração poderão ser 
Conselheiros Independentes, expressamente declarados como tais na Assembleia Geral que os eleger. § 2º: Para fi ns deste 
Estatuto Social, Conselheiro Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a Sociedade; (ii) não ser acionista 
da Sociedade; não ser cônjuge ou parente até segundo grau de acionistas da Sociedade, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 
três anos, vinculado à Sociedade ou entidade relacionada ao acionista; (iii) não ter sido, nos últimos três anos, empregado ou 
membro da administração da Sociedade, do Acionista ou de sociedade controlada, controladora ou sob controle comum da 
Sociedade; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da Sociedade; (v) não ser funcionário 
ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Sociedade; (vi) não 
ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Sociedade; (vii) não receber outra remuneração da 
Sociedade além da de Conselheiro. § 3º: Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no 
exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 14. O conselho de administração reunir-se-á, ordinariamente, 
uma vez por mês, conforme calendário fi xado e, extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente ou de metade de 
seus membros, por meio de carta registrada, fax ou correio eletrônico com confi rmação de recebimento, com antecedência 
mínima de 5 dias úteis, contendo informação detalhada sobre a ordem do dia, a data, hora e local da reunião, bem como todos 
os documentos necessários à tomada de decisões na respectiva reunião. § 1º: As reuniões do Conselho de Administração 
somente serão instaladas com a presença de, no mínimo, 3 Conselheiros, devendo, necessariamente, ao menos 1 deles não ser 
Conselheiro Independente, conforme a defi nição do Artigo 13, Parágrafo Segundo, deste Estatuto Social. § 2º: Será admitida a 
realização de reunião do Conselho de Administração por meio de teleconferência ou videoconferência, bem como a gravação 
destas, sendo certo que a participação remota de qualquer Conselheiro em tais reuniões, incluindo a do Presidente, será 
considerada presença pessoal. § 3º: As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por unanimidade dos 
membros presentes, quando instaladas com a presença de apenas 3 membros, nos termos do Parágrafo Primeiro acima ou (ii) 
por maioria simples dos presentes, quando instalada com a presença de todos os membros do Conselho de Administração, salvo 
quando a lei exigir quórum especial e nas hipóteses especiais previstas em acordos de acionistas arquivados na sede da 
Companhia, tendo o Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade em caso de empate. Artigo 15. Ocorrendo 
impedimentos eventuais de atuação do Presidente do Conselho de Administração ou ausência temporária que o impeça 
temporariamente de participar das reuniões, o Presidente do Conselho de Administração poderá designar qualquer membro do 
Conselho de Administração como seu substituto, desde que não seja Conselheiro Independente. Neste caso, o substituto 
exercerá a competência plena designada ao Presidente do Conselho de Administração, inclusive o voto de qualidade mencionado 
no Parágrafo Terceiro do Artigo 14 acima. Em não havendo referida designação, os demais Conselheiros nomearão entre si o 
substituto do Presidente para atuação em reunião específi ca, na abertura da respectiva reunião, com estrita observâncias às 
disposições deste Artigo. § 1º: Os Conselheiros que não puderem comparecer a uma reunião do Conselho de Administração 
poderão (i) ser representados na reunião por outro Conselheiro, desde que indique por escrito o nome do Conselheiro que irá 
substitui-lo e outorgue a este os poderes necessários e específi cos, com orientação do voto a ser proferido, o qual votará em 
nome do Conselheiro substituído, como se este estivesse presente à reunião, ou (ii) enviar seu voto por escrito ao Presidente do 
Conselho de Administração antes da instalação da reunião, via fax, carta registrada, e-mail com entrega devidamente 
comprovada e/ou carta entregue em mãos, autorizando o secretário da respectiva reunião do Conselho de Administração a 
assinar a ata em seu lugar. § 2º: No caso de vacância de cargo de membro de Conselho de Administração por morte, renúncia, 
ou qualquer forma de impedimento permanente, o substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de 
mandato restante do substituído. Artigo 16. O Conselho de Administração tem a competência que a lei lhe confere mais as 
seguintes atribuições: a) fi xar a orientação geral dos negócios da Sociedade e aprovar o respectivo orçamento geral; b) eleger 
e destituir os membros da Diretoria, do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança da Sociedade e do Comitê de Auditoria, 
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subordinados ao Conselho de Administração, fi xar-lhes as atribuições e respectivas áreas de atuação, podendo ainda atribuir, em 
caráter permanente ou transitório, funções especiais, a qualquer Conselheiro ou membro da Diretoria, com a intitulação que 
entender conveniente, respeitadas as conferidas por este Estatuto; c) fi scalizar a gestão dos membros da Diretoria, examinar a 
qualquer tempo os livros e papéis da Sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e 
quaisquer outros atos que julgar necessário; d) convocar a Assembleia Geral; e) submeter à Assembleia Geral o relatório da 
administração, as demonstrações fi nanceiras da Sociedade, os pareceres dos auditores independentes, relatório resumido do 
Comitê de Auditoria, bem como propostas para destinação dos lucros e de alteração do Estatuto Social; f) autorizar a 
participação da Sociedade e a alienação da participação da Sociedade, em outras sociedades não integrantes do conglomerado 
BMG, em valores superiores a R$ 5.000.000,00; g) autorizar a alienação de bens do ativo permanente e constituir ônus reais 
sobre ativos imobilizados em valores superiores a R$5.000.000,00; h) autorizar a contratação de operações da Sociedade que 
envolvam alienação de bens móveis de sua titularidade, cujos valores envolvidos sejam superiores a R$5.000.000,00, exceção 
feita às operações de cessão de créditos pela Sociedade, com ou sem coobrigação, realizadas no curso normal de seus negócios; 
i) autorizar previamente a realização de operações de crédito pela Sociedade, as quais serão avaliadas e aprovadas pelo Comitê 
de Crédito, nos termos de seu Regimento Interno, aprovado em conformidade com o item (p) abaixo; j) autorizar previamente a 
contratação de operações de captação de recursos pela Sociedade, no mercado local ou internacional, em valores superiores a 
R$200.000.000,00; k) autorizar a formalização de contratos com terceiros, não relacionados ao curso normal dos negócios, 
tendo a Sociedade como Contratante, tais como contratos de prestação de serviços e afi ns, em valor superior a R$5.000.000,00; 
l) fi xar a linha de ação a ser adotada pela Sociedade nas assembleias gerais das sociedades das quais seja acionista ou sócia e 
indicar o representante legal da Sociedade que comparecerá às mencionadas assembleias ou representará a Sociedade em 
alterações contratuais; m) distribuir, nos limites fi xados pela Assembleia Geral, a remuneração e eventuais gratifi cações dos 
administradores; n) aprovar a indicação, se for o caso, dos nomes dos representantes da Sociedade a serem submetidos às 
assembleias gerais das sociedades das quais ela seja acionista ou sócia, para exercer cargos na administração ou na fi scalização; 
o) aprovar e alterar o organograma funcional da Sociedade; p) aprovar todos os regimentos internos e políticas da Sociedade, 
em especial (i) o Regimento Interno do Comitê de Crédito que defi nirá todas as condições e alçadas para aprovação de 
operações de crédito em geral nas quais a Sociedade seja credora; e (ii) o Regimento Interno do Comitê Ativos e Passivos da 
Sociedade (ALCO), que conterá as condições operacionais, alçadas de decisão, diretrizes e políticas a serem adotadas pela 
Sociedade; (iii) o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, previsto no artigo 25 abaixo, e (iv) o Regimento Interno do Comitê 
de Remuneração, Pessoas e Governança, previsto no artigo 26 abaixo. q) escolher e destituir os auditores independentes; r) 
deliberar sobre a abertura de fi liais, sucursais, agências ou dependências em qualquer parte do país ou no exterior; s) defi nir as 
normas gerais relativas à participação dos membros da Diretoria e empregados nos lucros da Sociedade; t) deliberar sobre 
qualquer matéria não regulada neste Estatuto, resolvendo os casos omissos; u) designar e destituir o Ouvidor da Sociedade; v) 
avaliar formalmente, ao término de cada ano, o desempenho dos comitês constituídos; Artigo 17. Compete ao Presidente do 
Conselho de Administração: a) convocar a Assembleia Geral; e b) convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de 
Administração, mandando lavrar as respectivas atas no livro competente. Da Diretoria. Artigo 18. A Diretoria da Sociedade, 
eleita pelo Conselho de Administração, é composta de no mínimo 05 e no máximo 16 membros, compreendendo os cargos de 
1 Diretor Executivo Presidente, Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca, na conformidade do que for 
estabelecido pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos. § 1º: O Conselho de Administração fi xará as quantidades 
de cargos a serem preenchidos e designará, nomeadamente entre os eleitos, o que ocupará a função de Diretor Executivo 
Presidente, bem como os que ocuparão os cargos de Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca. § 2º: O Diretor 
Executivo Presidente deterá o voto de qualidade, no caso de empate nas votações do colegiado. § 3º: Sempre que necessário, 
os Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca serão substituídos por designação do Conselho de Administração, 
devendo o substituto atuar pelo tempo de mandato restante do substituído. Artigo 19. Compete ao Diretor Executivo 
Presidente, aos Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca, além das atribuições legais: a) Participar das 
reuniões da Diretoria; e b) Fazer com que sejam cumpridas as diretrizes e medidas recomendadas pelo Conselho de 
Administração, dispondo em colegiado, sobre atribuições particularizadas de cada membro da Diretoria. Artigo 20. Além das 
atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especifi camente a cada membro da Diretoria: 
a) Compete privativamente ao Diretor Executivo Presidente: (i) Convocar as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) Orientar a 
administração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de forma a assegurar a plena 
implementação e execução das políticas e diretrizes fi xadas pelo Conselho de Administração; (iii) Elaborar o Plano Operacional 
Anual a ser submetido ao Conselho de Administração, estabelecendo metas; (iv) Acompanhar o cumprimento do Plano 
Operacional; (v) Coordenar a atuação dos Diretores Executivos e dos Diretores sem designação específi ca, bem como o 
acompanhamento dos respectivos desempenhos; (vi) tomar as decisões de sua alçada; e (vii) tomar decisões de caráter de 
urgência, de competência da Diretoria “ad referendum” desta. b) Compete aos Diretores Executivos e Diretores sem designação 
específi ca: (i) colaborar com o Diretor Executivo Presidente no desempenho de suas funções; (ii) administrar e supervisionar as 
áreas que lhes forem cometidas na forma da alínea (b) do artigo 16; (iii) supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores 
que estiverem sob sua supervisão direta e indireta e acompanhamento dos respectivos desempenhos; e (iv) tomar as decisões 
de sua alçada. Artigo 21. O prazo de gestão dos membros da Diretoria é de 03 anos, podendo ser reeleitos. § Único. Findo o 
mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 22. 
Os membros da Diretoria fi cam investidos dos mais amplos poderes de administração da Sociedade, inclusive para praticar todos 
e quaisquer atos relativos aos fi ns e objetivos da Sociedade, observado sempre o disposto no artigo 16 deste Estatuto Social, 
devendo, todos os atos, contratos ou documentos que criem ou exonerem de responsabilidade a Sociedade, serem assinados por 
2 diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Executivo Presidente ou Diretor Executivo. § Único. Na hipótese de 
ausência temporária do Diretor Executivo Presidente, este deverá nomear, entre os diretores executivos, um substituto, para 
assinar em conjunto com outro diretor, ambos com poderes específi cos e prazo determinado. Artigo 23. A Sociedade também 
poderá ser representada por (i) um Diretor Executivo em conjunto com um Procurador ou (ii) por 2 Procuradores, respeitados os 
termos deste Estatuto Social e dos instrumentos de mandato outorgados. § 1º: Na constituição de procuradores, a Sociedade 
será representada por 2 Diretores, da seguinte forma: (i) Diretor Executivo Presidente em conjunto com 01 Diretor Executivo ou 
com 01 Diretor sem designação especifi ca ou ainda, (ii) 02 Diretores Executivos em conjunto. § 2º: Nas constituições de 
procurações outorgando poderes da cláusula “ad judicia”, a advogados, para o foro em geral, visando a postulação de medidas 
ou defesa da Sociedade, esta poderá ser representada por 02 Diretores Executivos ou por um Diretor Executivo em conjunto com 
um Diretor, sem designação específi ca. Artigo 24. As procurações outorgadas pela Sociedade especifi carão os poderes 
concedidos e o prazo de duração do mandato, exceto nas procurações “ad judicia”, que poderão ser por prazo indeterminado. 
Capítulo V - Do Comitê de Auditoria. Artigo 25. A avaliação sobre a efi ciência e confi abilidade do Sistema de Controles 
Internos e de Administração de Riscos implementado pela Diretoria, a apreciação da conformidade das operações e negócios da 
sociedade com os dispositivos legais, os regulamentos e a política da Sociedade, a supervisão das atividades da auditoria interna 
e o monitoramento da auditoria independente serão exercidas pelo Comitê de Auditoria, a quem caberá, também, recomendar 
ao Conselho de Administração a escolha e a destituição dos auditores independentes. § 1º: O Comitê de Auditoria será 
constituído por, no mínimo, 03 membros, com mandato fi xo de 03 anos, eleitos pelo Conselho de Administração, na forma 
disposta no artigo 13, inciso II, letra “b”, da Resolução nº 3198/2004, alterada pela Resolução 4.329/2014. O Conselho de 
Administração nomeará, também, o Presidente do Comitê e o membro Especialista. O mandato dos membros do Comitê de 
Auditoria estender-se-á até a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em vigor. § 2º: Dentre os 
membros do Comitê, pelo menos um deles deverá ser o membro Especialista, o qual deverá possuir comprovadamente 
conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria. § 3º: O Conselho de Administração poderá, a seu critério, alterar a 
composição do Comitê de Auditoria, substituindo ou destituindo os seus membros. § 4º: Constitui também atribuição do Comitê 
de Auditoria estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem ser aprovadas pelo Conselho 
de Administração, formalizadas por escrito e colocadas à disposição da sociedade. § 5º: O Comitê de Auditoria reunir-se-á, no 
mínimo, trimestralmente com a Diretoria da instituição, com a Auditoria Independente e com a Auditoria Interna, para verifi car 
o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos, 
formalizando, em atas, os conteúdos de tais encontros. Reunir-se-á, ainda, por convocação do seu Presidente, e deverá zelar: a) 
pela qualidade e integridade dos processos de fechamento contábil, demonstrações fi nanceiras e informações adicionais; b) 
pela conformidade com os requisitos legais e regulamentares vigentes; e c) pela independência e qualidade dos trabalhos 
efetuados pelas Auditorias Independente e Interna. § 6º: O Conselho de Administração defi nirá a verba destinada à remuneração 
dos membros do Comitê de Auditoria, observados os parâmetros de mercado, bem como o orçamento destinado a cobrir as 
despesas para o seu funcionamento, incluindo contratação de especialistas para auxílio no cumprimento de suas atribuições. § 
7º: Os membros do Comitê de Auditoria não receberão nenhum outro tipo de remuneração da sociedade ou de suas ligadas que 
não seja aquela relativa à sua função de integrante do Comitê de Auditoria. § 8º: Sendo o membro do Comitê de Auditoria 
também integrante do Conselho de Administração da instituição ou de qualquer das Empresas integrantes do conglomerado 
BMG ou de suas ligadas, fi ca facultada a opção pela remuneração relativa a um dos dois cargos. § 9º: O Comitê de Auditoria 
deverá elaborar, ao fi nal de cada exercício social, relatório sobre o acompanhamento das atividades relacionadas com as 
Auditorias Independente e Interna e com o Sistema de Controles Internos e de Administração de Riscos, encaminhando cópia ao 
Conselho de Administração e mantendo-o à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de cinco anos. Nos 
mesmos termos, será elaborado relatório semestral, ao fi nal do primeiro semestre de cada exercício social. § 10º: O resumo do 
relatório do Comitê de Auditoria, evidenciando as principais informações, será publicado em conjunto com as demonstrações 
contábeis. Do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança. Artigo 26. O Comitê de Remuneração, Pessoas e 
Governança com as atribuições e encargos previstos na legislação, será formado por até 05 membros efetivos, eleitos e 
destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato de 03 anos, sendo um deles eleito o Presidente do Comitê, o qual 
necessariamente será membro do Conselho de Administração. § 1º: O Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança reportar-
se-á diretamente ao Conselho de Administração. § 2º: Pelo menos um dos integrantes do Comitê de Remuneração, Pessoas e 
Governança deverá ser membro Independente, caracterizando-se tal independência pelo mesmo conceito trazido no Parágrafo 
Segundo do Artigo 13 acima. § 3º: Os integrantes do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança deverão possuir a 
qualifi cação e a experiência necessárias para avaliar de forma independente a política de remuneração de administradores. § 
4º: São atribuições do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança: a) elaborar a política de remuneração dos 
administradores, propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fi xa e variável, além de benefícios 
e programas especiais de recrutamento e desligamento; supervisionando a sua implementação e operacionalização, bem como 
efetuando a revisão anual, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento; b) exercer suas 
atribuições e responsabilidades junto às sociedades controladas por esta Sociedade que adotarem o regime de Comitê de 
Remuneração, Pessoas e Governança único; c) propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos 
administradores a ser submetido à assembleia geral, na forma prevista em lei; d) avaliar cenários futuros, internos e externos, e 
seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de administradores; e) analisar a política de remuneração de 
administradores em relação às práticas de mercado, com vistas a identifi car discrepâncias signifi cativas em relação às empresas 
congêneres, propondo os ajustes necessários; e f) zelar para que a política de remuneração dos administradores esteja 
permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e situação fi nanceira atual e esperada da 
instituição e com o que dispuser a lei e a regulamentação aplicável. § 6º: O Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança 
reunir-se-á: a) no mínimo trimestralmente, para avaliar e propor a remuneração fi xa e/ou variável dos administradores da 
Sociedade e de suas controladas que adotarem o regime de comitê único; b) nos 03 primeiros meses do ano, para avaliar e 
propor o montante global anual de remuneração a ser fi xado para os membros dos órgãos de administração, a ser submetido 
às Assembleias Gerais da Sociedade e das sociedades que adotarem o regime de Comitê de Remuneração único. § 7º: A 
remuneração dos membros do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança será defi nida pelo Conselho de Administração. 
Da Ouvidoria. Artigo 27. A Sociedade terá uma Ouvidoria, composta de 01 Ouvidor, designado pelo Conselho de 
Administração, dentre pessoas que preencham as condições e requisitos mínimos para garantir seu bom funcionamento, 
devendo ter aptidão em temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de confl itos, cujo prazo 
de mandato será de 03 anos, que atuará em nome das Instituições integrantes do Conglomerado Financeiro BMG, assim 
entendidas como todas as entidades, sociedades e instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil cujo 
controle, na forma defi nida pelo Artigo 116 da Lei nº 6404/76, seja da Sociedade ou de seus controladores. § 1º: Caberá ao 
Conselho de Administração a destituição do Ouvidor nos termos da alínea “u” do Artigo 16 acima, que poderá destitui-lo na 
hipótese de o mesmo descumprir as atribuições previstas no presente artigo ou a qualquer tempo. § 2º: A Ouvidoria terá como 
atribuições: a) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não 
tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário das Instituições previstas no “caput” deste Artigo; b) atuar como 
canal de comunicação entre as Instituições previstas no “caput” deste Artigo e os clientes e usuários de produtos e serviços, 
inclusive na mediação de confl itos; e c) informar o Conselho de Administração das Instituições previstas no “caput” deste Artigo 
a respeito das atividades da Ouvidoria. § 3º: A s atribuições da Ouvidoria abrangem as seguintes atividades: a) zelar pela estrita 
observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor; b) atender, registrar, instruir, analisar e dar 
tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; c) prestar esclarecimentos aos 
demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta, o qual não poderá ultrapassar 
10 dias úteis podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justifi cada, uma única vez, por igual período, limitado o 
número de prorrogações a 10% do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da 
prorrogação; d) encaminhar resposta conclusiva para demanda no prazo previsto; e) manter o Conselho de Administração das 
Instituições previstas no “caput” deste Artigo informado sobre os problemas e defi ciências detectados no cumprimento de suas 
atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores das Instituições previstas no “caput” deste Artigo 
para solucioná-los; f) elaborar e encaminhar ao Conselho de Administração, ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Interna, ao 
fi nal de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento 
de suas atribuições. § 4º: A Sociedade compromete-se: a) a criar condições adequadas ao funcionamento da Ouvidoria, bem 
como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; b) a assegurar o acesso 
da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de respostas adequadas às demandas recebidas, com total apoio 
administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas 
atribuições. § 5º: A função de Ouvidor será desempenhada por pessoa dos quadros da Sociedade, com formação compatível e 
capacidade técnica para o melhor e mais adequado atendimento aos clientes e usuários. Conselho Fiscal. Artigo 28. A 
Sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 03 membros Efetivos e Suplentes em igual 
número. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal atenderão aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei nº 
6.404/76. Artigo 29. Na oportunidade de instalação do Conselho Fiscal a Assembleia Geral disporá sobre a eleição dos 
membros do Conselho Fiscal e sobre a fi xação de sua remuneração. Capítulo VI - Exercício Social e Demonstrações 
Financeiras. Artigo 30. O exercício social terá a duração de 01 ano e terminará em 31 de dezembro. § Único. Em 30 de junho 
e 31 de dezembro serão levantados Balanços Gerais, observadas as regras contábeis aplicáveis. Artigo 31. Ao fi m de cada 
exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Sociedade, as demonstrações fi nanceiras 
previstas pela Lei. Capítulo VII - Lucro, Reservas e Dividendos. Artigo 32. O lucro será apurado conforme as prescrições 
legais. Artigo 33. O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: a) 5% serão aplicados na constituição da reserva legal 
até o limite de 20% do capital social; b) 25%, no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei Federal nº 
6.404/76, serão destinados ao pagamento dos dividendos obrigatórios; c) A Assembleia Geral poderá, por proposta do Conselho 
de Administração, destinar parcela dos lucros para constituição de reservas ou retenções previstas na lei ou neste Estatuto. § 1º: 
Conforme deliberação da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, a título de juros sobre o capital 
próprio nos termos da Lei nº 9.249/95 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, 
integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Sociedade para todos os efeitos legais. § 2º: É facultado ao 
Conselho de Administração, conforme as normas gerais que defi nir, atribuir participação aos membros da Diretoria e empregados 
nos lucros da Sociedade de até 10% do resultado do exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o 
imposto de renda. § 3º: A participação aos empregados de que trata o parágrafo anterior constituirá antecipação do direito 
previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, com cuja regulamentação a ele se ajustará. Artigo 34. O Conselho de 
Administração poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no 
último balanço anual ou semestral. § 1º: A Sociedade poderá levantar balanço e distribuir dividendos em períodos mensais, 
bimestrais, trimestrais, respeitado o limite legal. § 2º: O Conselho de Administração poderá autorizar a distribuição de lucros aos 
acionistas a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, em substituição total ou parcial dos dividendos 
intermediários cuja declaração é facultada neste artigo ou, ainda, em adição aos mesmos. § 3º: Os dividendos não reclamados 
dentro do prazo de três anos, a contar da data do aviso de seu pagamento, prescreverão em favor da sociedade. Capítulo VIII 
- Disposições Gerais. Artigo 35. A Sociedade dissolver-se-á nos casos previstos em Lei, observadas as normas legais 
pertinentes. São Paulo, 07/04/2017. Banco BMG S.A. Márcio Alaor de Araújo, Marco Antonio Antunes.
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Fotos: Divulgação

De acordo com a sabedoria popular, chás, sopas 
e canjas não podem faltar no cardápio de quem 
enfrenta esses incômodos. Porém, se tais pratos 

já fazem parte do cardápio habitual do inverno, porque é 
tão comum sermos pegos por essas doenças justamente 
nessa época do ano? De acordo com especialistas, alguns 
alimentos são, de fato, fortes aliados na prevenção de gripes 
e resfriados. Porém, para alcançar tal benefício, é preciso 
inseri-los corretamente na dieta. Portanto, se você quer 
saber como fortalecer sua imunidade e afastar esses males, 
veja agora no que apostar.

Porque adoecemos mais no 
inverno?

Embora gripes e resfriados sejam causados por vírus e 
não, necessariamente, pelas baixas temperaturas, a fria-
gem faz com que frequentemos lugares mais aglomerados, 
aumentando as chances de contaminação. Em busca de 
ambientes mais aconchegantes e quentinhos, costumamos 
manter portas e janelas fechadas, impedindo a circulação 
de ar e propiciando o acúmulo de agentes nocivos. Devido 
às condições climáticas da estação, o ar também é mais 
seco, facilitando a proliferação de microrganismos. Todos 
esses fatores fazem com que tenhamos mais contato os 
principais causadores de infecções respiratórias.

Além disso, por incrível que pareça, existe outro agravante: 
a alimentação desequilibrada. De acordo com a nutricionista 
Joanna Carollo, as refeições fartas do inverno não propiciam 
somente o ganho de peso, mas também podem difi cultar o 
combate a doenças “Nessa época do ano, as pessoas estão 
mais propensas a cometer exageros na mesa, principal-
mente em relação à ingestão de açúcar, gorduras trans e 
carboidratos refi nados. O problema não está somente no 
alto valor calórico dessas refeições, mas também na falta 
de nutrientes e na capacidade que muitos desses alimentos 
têm de aumentar a infl amação do organismo, difi cultando 
a resposta imunológica”.

Imunomoduladores
De acordo com a profi ssional da Nova Nutrii, como estamos 

mais expostos a patógenos nesse período do ano, a alimen-
tação deve, justamente, suprir os elementos essenciais às 
células de defesa do organismo “Alguns nutrientes, em 
especial, são capazes de estimular o sistema imunológico, 
melhorando sua resposta, são os chamados imunomodu-
lares. Seguir uma dieta rica nesses nutrientes fortalece o 
organismo, deixando-o mais preparado para reagir diante 
de qualquer ameaça”. Eles ajudam, dentre outras coisas, na 
formação e atuação dos anticorpos, células responsáveis por 
frear a ação de vírus e bactérias no organismo. Além disso, 
são ricos em antioxidantes que, por sua vez, inibem outro 
grande inimigo da imunidade: os radicais livres – substâncias 
que prejudicam a integridade das células e desencadeiam 
doenças. Diante disso, a nutricionista destaca alguns desses 
nutrientes e onde encontrá-los:

Afastando infecções –
vitamina A

Dentre os órgãos que compõem o complexo sistema 
imunológico, as mucosas exercem um papel primordial: 
esses tecidos (presentes em regiões como o aparelho 
gastrointestinal e respiratório, por exemplo) são uma das 
primeiras barreiras que o corpo possui contra invasores. 
Neste âmbito, a vitamina A é fundamental: ela ajuda a pro-
duzir muco e manter essas estruturas íntegras, facilitando 
o trabalho das células de defesa. Este nutriente também é 
relevante na fagocitose, um processo da resposta imune que 
isola o microrganismo invasor, exterminando-o. A carência 
dessa vitamina esta relacionada, inclusive, a infecções de 
repetição. Fontes do nutriente: “Alimentos de coloração 
amarelo alaranjada como a cenoura, o mamão, a manga, 
o pêssego e o caqui são ricos em vitamina A. O nutriente 
também está presente no alho, cravo da índia, espinafre 

Como fortalecer a alimentação e
afastar os males típicos dessa época

Doenças do inverno

O inverno é uma época que divide opiniões: alguns amam o frio, outros detestam. Porém, preferências à parte, 
todos possuem uma preocupação em comum: as doenças típicas dessa estação. Nesse período, vários fatores 
deixam o organismo mais vulnerável a gripes, resfriados e outros problemas respiratórios. E como podem 
atrapalhar signifi cativamente a rotina e, até mesmo, deixar alguém “de cama”, não faltam receitas caseiras para 
“curar” esses males

e vegetais folhosos verde-
-escuros”.

Ampliando o 
contingente - 
Vitamina B6

A piridoxina, também 
conhecida como Vitamina 
B6 é capaz, dentre outras 
coisas de aumentar o número 
de linfócitos – essas célu-
las são fundamentais para 
resposta imune, pois agem 
como verdadeiros “vigias”. 
São elas as responsáveis por 
reconhecer agentes infec-
ciosos e, partir daí, alertar 
todo o organismo, acionando 
uma reação adequada para 
aquele patógeno. Fontes do 
nutriente: “O bife de fígado é 
uma das melhores fontes de 
vitamina B6, porém também 
é possível encontrar o nutriente em cereais como o levedo 
de cerveja, arroz integral e gérmen de trigo. Peixes como o 
atum e o salmão também são boas alternativas, pois, além 

do nutriente, possuem Ômega 3, um ácido graxo famoso 
por seu poder antioxidante”

Aumentando a resistência a 
infl amações - Vitamina C

Não é a toa que esse nutriente é um dos mais falados 
quanto o assunto é gripe: o ácido ascórbico, nome “químico” 
da vitamina C, auxilia na proliferação dos glóbulos brancos 
– células que utilizam a corrente sanguínea para monitorar 
o corpo, procurando sinais de invasores. Por facilitar a 
proliferação de anticorpos, seu aporte adequado aumenta 
a resistência a infl amações. Além disso, por também ser 

um antioxidante, combate a ação prejudicial dos radicais 
livres. Fontes do nutriente: “Frutas cítricas como o kiwi, 
acerola, o limão e a famosa laranja. Porém, existem fontes 
além das frutas como a couve, o brócolis, o agrião e, até 
mesmo, o pimentão”.

Combo de proteção - Selênio
Embora diversos minerais estejam relacionados ao for-

talecimento da imunidade, o selênio merece destaque: o 
nutriente ajuda a desintoxicar o organismo e possui uma 
potente ação imuno-moduladora, em especial de caráter 
anti-infl amatório e antiviral. Antioxidante, o nutriente 
também protege contra a degradação celular provocada 
por radicais livres. Fontes do nutriente: “Castanha do Pará, 
sementes de girassol, cereais integrais e o tradicional arroz 
com feijão. Também pode ser encontrado nas proteínas 
animais como frutos do mar, carne de frango, de porco e, 
até mesmo, na gema do ovo”.

Adoeci, e agora?
Alho, mel e limão; cravo e gengibre; a famosa canja da 

vovó... Quem nunca recorreu às receitas caseiras na hora 

de tratar a gripe ou resfriado? Porém, você sabia que esses 
alimentos não possuem o poder de “curar” esses males como 
a sabedoria popular diz. Conforme explica Joanna, muitos 
desses ingredientes famosos possuem, de fato, imunonu-
trientes, contudo, quando ingeridos somente no período 
de infecções colaboram mais para o alívio dos sintomas do 
que para recuperação 

“Tais elementos são capazes de diminuir os desconfortos 
causados pela congestão nasal, dores no corpo e estados 
febris, por exemplo. Porém, não são tão efi cazes na resposta 
imune quando o organismo já se encontra debilitado. Quando 
o indivíduo já está doente, o mais adequado é fazer uma 
alimentação que forneça, além dos nutrientes, energia para 
que o corpo possa reagir naturalmente. Nesse momento, a 
dieta pode servir como complemento ao tratamento, não 
como única via”. De acordo com Carollo, o ideal é apostar 
em preparos que facilitem a ingestão dos alimentos, uma 
vez que dores de garganta, redução do olfato e, até mesmo 
perda do apetite podem prejudicar as refeições. “Ficar 
sem se alimentar pode comprometer ainda mais o estado 
do indivíduo. 

E como muitos podem apresentar difi culdade para se 
alimentar nesse período, o recomendado é fazer refeições 
leves, porém, ricas em ingredientes saudáveis e de fácil 
digestão”– daí a fama de chás, sopas e caldos E se você 
pensou no famoso suco de laranja, a receita também não 
é, exatamente, milagrosa “Embora muito famosa quando 
se trata de gripes e resfriados, a ingestão de vitamina C 
também deve ser preventiva e não curativa. Inclusive, o 
popular suco de laranja só é uma boa fonte do nutriente 
quando é bebido logo após o preparo. Como essa vitamina 
oxida muito rápido, a bebida deve ser consumida fresca 
para que forneça os benefícios”.

A preocupação com as doenças típicas do inverno deve 
ser ainda maior na terceira idade, pois, por já possuírem 
uma saúde mais frágil, idosos são mais vulneráveis às com-
plicações dos resfriados e, sobretudo, gripes.  Como muitos 
já enfrentam problemas crônicos e restrições alimentares, 
é preciso fi car atento à quais alimentos imunomodulares 
podem fazer parte do cardápio. A dieta mais limitada tam-
bém os deixa mais suscetíveis a defi ciências nutricionais, 
o que pode prejudicar ainda mais a resposta imunológica. 

Portanto, embora gripes e resfriados sejam, em geral, 
infecções brandas, aqueles que já passaram da casa dos 60 
devem redobrar os cuidados para prevenir e, sobretudo, 
tratar esses males, caso eles surjam. Nessa etapa, além do 
cardápio variado (adaptado às condições da dieta), imu-
nização e acompanhamento médico são sempre medidas 
indispensáveis.

Fonte:  Nova Nutrii
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Empresas ainda falham 
ao reduzir privilégios de 

acesso para usuários

Por mais que a maioria 

das empresas ainda 

adote uma abordagem 

de proteção com foco 

em aspectos da rede, 

de seu perímetro e 

seus sistemas, hoje os 

principais desafi os da 

segurança da TI estão 

relacionados aos dados

O foco é o ativo que 
precisa ser protegido, 
e que contém informa-

ções críticas, que podem ser 
de consumidores, de cartões 
de crédito, propriedade inte-
lectual, registros médicos e 
fi nanceiros.

Por isso, é importante que 
as organizações entendam 
onde estão esses dados, quem 
tem acesso a eles, quem está 
usando, quem tem acesso 
aos dados e não deveria ter, a 
quem os dados pertencem, e 
se estão mesmo protegidos e 
monitorados, e se a empresa 
é capaz de identifi car abusos.

Incidentes recentes, como o 
de Reality Winner, a veterana 
da Força Aérea Americana que 
vazou informações ultrasse-
cretas de uma investigação em 
andamento sobre os ataques 
de hackers russos durante as 
últimas eleições americanas, 
mostram que o interior da 
rede deve ser monitorado. As 
pessoas precisam seguir um 
modelo de privilégios mínimos, 
e devem ter acesso apenas ao 
que precisam para trabalhar. 
E, mais importante: ninguém 
pode acessar nada de maneira 
anormal sem ser notado.

No entanto, o último rela-
tório Data Risk Assessments, 
da Varonis, revelou que os 
negócios ainda falham ao im-
plementar um modelo de privi-
légios mínimos, especialmente 
devido ao volume de dados 
gerados, que torna mais difícil 
para as empresas saber onde 
os dados residem e quem tem 
acesso a eles. De acordo com 
a pesquisa da Varonis, 47% das 
empresas analisadas em 2016 
tinham ao menos 1.000 dados 
sensíveis abertos para todos 
os funcionários.

Controle de acesso é 

desafi o para a maioria das 

empresas

Muitas das violações de 
dados atualmente têm origem 

em ameaças internas ou em 
funcionários que tiveram suas 
credenciais roubadas ou seus 
sistemas sequestrados. No 
caso de Reality Winner, por 
exemplo, ela tinha acesso le-
gítimo às informações vazadas, 
mas não precisava acessá-las 
para executar seu trabalho.

Winner abusou de suas 
credenciais de acesso, ten-
do confessado que manteve 
informações e vazou dados 
para o The Intercept sem au-
torização. No entanto, mesmo 
que não tivesse feito isso, caso 
suas credenciais tivessem sido 
comprometidas por alguma 
outra ameaça, as informações 
ultrassecretas deste mesmo 
caso estariam vulneráveis.

Muitas empresas estão sujei-
tas a sofrer com o vazamento 
de informações por funcioná-
rios, especialmente por que 
estão mais focadas em se pro-
teger de ameaças específi cas 
para manter os hackers longe 
da rede, e não na proteção dos 
dados de ameaças internas e 
hackers oportunistas capazes 
de violar o perímetro.

Existem vários produtos 
voltados para mitigar ameaças 
específi cas e, se forem usados 
de maneira tática, em vez de 
dar suporte a uma estratégia 
que melhore a segurança geral 
dos dados, além de custarem 
muito dinheiro, vão apenas 
gerar uma falsa sensação de 
segurança.

Usuários querem acessar 

dados como quiserem

Muito além de investir em 
ferramentas de segurança 
para tratar ameaças específi -
cas, como o ransomware, por 
exemplo, conhecer seus dados 
e monitorá-los, as empresas 
precisam oferecer um nível 
mais elevado de serviço aos 
seus usuários, que hoje pre-
cisam acessar seus dados de 
qualquer lugar, por meio de 
qualquer dispositivo.

Isso deve ser feito de maneira 
controlada para que a TI e o 
negócio continuem sabendo 
onde seus dados estão, mante-
nham um modelo de privilégios 
mínimos e, ao mesmo tempo, 
permitam que os usuários fi -
nais possam acessá-los do jeito 
mais conveniente para eles.

(*) É vice-presidente da Varonis para 
a América Latina.

Carlos Rodrigues (*)

News@TI
GeneXus™ é nomeado como novo concorrente para 
Plataformas de Desenvolvimento de Aplicações

@Na edição de 2017 de seu Quadrante Mágico para Plataforma de 
Desenvolvimento de Aplicações, a empresa Gartner de desen-

volvimento e consultoria nomeou GeneXus, com sede no Uruguai, 
como um novo concorrente em um relatório que compara as propostas 
de mais de uma dúzia de fornecedores líderes neste setor. Em um 
contexto em que os desenvolvedores de aplicativos e executivos de 
empresas se esforçam para inovar através de canais digitais cada 
vez mais complexos, cobrindo recursos móveis, weareables, bots 
e interfaces de conversação, o relatório do Quadrante Mágico do 
Gartner oferece uma avaliação abrangente e confi ável de distintos 
fornecedores de plataforma de desenvolvimento de aplicativos móveis 
(MADP). Ele também fornece uma orientação clara para os gestores 
sobre o que considerar ao avaliar esses fornecedores.

A gestão das mídias sociais 
tornou-se uma parte essen-
cial no desenvolvimento do 
negócio. É nesse momento 
que você descobre e impõe 
seus diferenciais frente aos 
concorrentes e o mercado. 
Mas, como isso é possível? 
Quais são os fundamentos? 
Como diferenciar o joio do 
trigo perante esses conceitos 
tão abordados nos dias atuais?

Para responder a essas e 
outras questões e ainda deba-
ter sobre cases famosos como 
Tylenol, Nestlé, Green Peace, 
Uber entre outros, o especialista em Marketing Gabriel Rossi 
trará pela quinta vez o curso de gestão de mídias sociais que 
será ministrado na ESPM.

Com a popularização dos smartphones, as mídias sociais 
nunca foram tão acessadas, e em uma frequência quase que 
impossível de ser aferida. Há todo momento são fotos, men-
sagem, propagandas, protestos dos mais variados tipos e para 
diversos públicos. A necessidade de mostrar o que pensa, ou o 
que está fazendo, nunca se tornou tão essencial na sociedade.

Rossi, que atua também na construção e no gerenciamento 
de marcas e reputação, explica que se trata de uma era cada 
vez mais efêmera e imediatista. “ É preciso entender uma nova 
realidade em que muitas vezes um youtubers de 17 anos é mais 
infl uente do que um canal tradicional”, explica.

O curso é voltado a profi ssionais e estudantes das áreas de 
marketing, administração, economia e gestão, além de empre-
endedores e empresários de pequenas e médias empresas. 
“Irei demonstrar a aplicação e tendências do marketing para o 
fortalecimento da marca em um mercado cada vez mais com-
petitivo na era digital”, destaca Gabriel.

Gestão de crise

Hoje é possível dizer que 
toda e qualquer empresa ou 
marca pode vivenciar uma 
situação de crise, com conse-
quências danosas. A internet 
potencializou o poder de res-
posta e a demonstração das 
mais variadas emoções dos 
consumidores. E mais: o alcan-
ce é inevitavelmente global. 
Agora, todos os clientes têm 
potencial e voz ativa e crises de 
imagem podem acontecer com 
qualquer instituição, o que 

faz necessário, caso tais situações ocorram, a gestão dinâmica, 
monitoramento e envolvimento dos principais departamentos 
da empresa. “Esse módulo apresentará conceitos modernos de 
gerenciamento de crise além de ensinar aos participantes sobre 
os procedimentos a serem tomados. Tudo isso analisando cases 
nacionais e internacionais”, aponta o especialista.

(Fonte: Gabriel Rossi é palestrante profi ssional em marketing, 
estrategista especializado na construção e no gerenciamento de 
marcas e reputação e diretor-fundador da Gabriel Rossi Con-
sultoria, com passagens por instituições como Syracuse/Aberje, 
Madia Marketing School, University of London e Bell School.

Inovação em Planejamento em mídias sociais

Inscrições pelo site: http://www2.espm.br/cursos/espm-sao-paulo/
inovacao-em-planejamento-de-midias-sociais
horária: 10 horas distribuídas em dois dias
Datas: Dia 14 de julho das 19h30 às 22h30
Dia 15 de julho das 9h às 17h (uma hora de almoço)
Local: Rua Joaquim Távora, 1240, Vila Mariana, São Paulo
Valores: 6 x R$181,50

Os perigos e vantagens do 
imediatismo das mídias sociais

No início da tarde da últi-
ma terça-feira (27), mais 
uma vez, empresas de 

vários países do mundo foram 
infectadas por ransomwares. 
Desta vez, o malware é uma 
nova variante do ransomware 
Petya, chamada de Petwrap, 
que, assim como o WannaCry, 
tira proveito de uma vulnerabi-
lidade no Windows.

Para o CEO da iBLISS Digital 
Security, Leonardo Militelli, a 
nova onda de ataques mostra 
que muitas empresas ainda não 
aprenderam a importância de 
contar com processos consistentes de segurança da informação, 
especialmente quando o assunto é a atualização de sistemas.

“A falta de processos está fazendo novas vítimas. Enquanto as 
empresas não tomarem consciência da real importância de contar 
com processos maduros de gestão de segurança, continuaremos 
a ver esses problemas”, explica o executivo da iBLISS.

O Petya tira proveito da mesma vulnerabilidade que o WannaCry 
usou, em maio de 2017, para infectar mais de 300 mil sistemas 
e servidores ao redor do mundo em apenas 72 horas, conhecida 
como EternalBlue. A falha de segurança foi descoberta pela NSA e 
vazada por um grupo hacker conhecido como The Shadow Brokers.

Apesar de a Microsoft ter emitido a correção para o problema 
em todas as versões do Windows em março de 2017, ondas de 
ataques como o WannaCry e o Petya mostram que muitas empre-
sas ainda não realizaram a instalação dos patches de segurança.

“O WannaCry e o Petya mostram que empresas no mundo todo 
enfrentam um problema com a atualização de sistemas. Isso 
acontece porque muitas acabam se dedicando mais à resolução 
dos incidentes do que à prevenção desse tipo de ameaça ou à 
mitigação dos riscos”, explica Militelli.

Para ele, é preciso investir em programas de gestão de segurança 
para lidar com a complexidade cada vez maior do ambiente de 
TI, que acaba tornando a atualização das aplicações um desafi o 
e gerando uma série de vulnerabilidades críticas.

“Vale lembrar que essa é a terceira vez que uma ameaça tira 
proveito dessa mesma vulnerabilidade. Apenas alguns dias depois 
do WannaCry, especialistas descobriram que o malware Adylkuzz 
tirou proveito dessa mesma falha de segurança do Windows para 
minerar moeda virtual”, afi rma Militelli.

Principais impactos do ataque

Até o momento, o país mais afetado pela onda de ataques do 
ransomware Petya foi a Ucrânia, que teve sistemas de bancos, 
de metrô e do aeroporto de Kiev comprometidos. Entre as em-
presas afetadas no país estão as fornecedoras de energia elétrica 
Kyivenergo e Ukrenergo, o National Bank of Ukraine (NBU), 
Oschadbank, e as organizações do setor de telecomunicações 

“Falta de processos faz novas 
vítimas”, diz especialista sobre 
ataques do ransomware Petya

Para Leonardo Militelli, CEO da iBLISS Digital Security, enquanto empresas não contarem com processos 
maduros de segurança, ondas de ataques vão continuar acontecendo

Kyivstar, LifeCell e Ukrtelecom. A ameaça também impactou 
múltiplas estações de trabalho da unidade ucraniana da empresa 
de mineração Evraz.

O ransomware Petya afetou ainda fornecedores de energia 
elétrica e bancos em países como Rússia, Espanha, Reino Unido 
e Índia, incluindo a gigante petrolífera russa Rosneft e a empresa 
internacional de logística Maersk.

Ainda não há dados sobre a quantidade de sistemas que já 
foram infectados pelo ransomware Petya nas últimas horas, mas 
especula-se que o ransomware possa ter uma extensão maior 
que a do WannaCry.

Diferente dos outros ransomwares, que criptografam os arquivos 
do sistema da vítima um a um, o Petya reinicia o computador do 
usuário, substitui todo o master boot record (MBR) e criptografa 
a tabela de arquivos mestre (MFT), impedindo que o usuário 
acesse seus arquivos.

O Petya vai além dos ransomwares tradicionais, pois criptografa, 
de uma só vez, partes inteiras do HD, impedindo que o usuário 
acesse até mesmo o Windows. O ransomware então exibe uma 
mensagem para explicar à vítima que seus arquivos estão crip-
tografados e pede o pagamento de US$ 300 em bitcoins.

Como proteger seus dados

Para garantir imediatamente a segurança de seus arquivos, 
as empresas devem manter suas máquinas atualizadas e aplicar 
os patches de segurança disponibilizados pela Microsoft para 
corrigir a vulnerabilidade EternalBlue. Também é importante 
desativar o protocolo de compartilhamento de arquivos SMBv1 
nos sistemas e servidores com o Windows.

De acordo com o Militelli, é ainda mais importante que as 
empresas estejam atentas aos seus processos de segurança para 
prevenir esse tipo de ameaça.

“As organizações precisam tomar consciência da importância 
da gestão de segurança e da economia que podem gerar para o 
negócio ao investir na prevenção de ameaças e na mitigação de 
riscos”, explica o executivo da iBLISS.

Ele cita o caso da Anthem, uma das maiores empresas de 
seguros de saúde dos Estados Unidos, que teve 80 milhões de 
dados de clientes vazados em 2015 e, na última semana, teve 
fi xado o valor de US$ 115 milhões a serem pagos em processos 
judiciais.

“O investimento em plataformas de gestão de segurança da 
informação que auxiliem a execução de processos como a atu-
alização de sistemas pode gerar um grande retorno. O custo de 
prevenir acaba sendo bem menor que o de remediar incidentes 
de segurança. No caso da Anthem, por exemplo, nem contamos 
o que a empresa perdeu em termos de credibilidade para seu 
cliente”, afi rma Militelli.

Evento gratuito discute como 
o SPED-REINF e o e-Social 

trazem mudanças para o RH
No dia 06 de julho, às 9h 

(horário de Brasília), aconte-
ce o eventogratuito “Conheça 
mais sobre o SPED-REINF e e-
-Social!”. O encontro, realizado 
pela Engineering em parceria 
com a Henares Advogados 
Associados, irá discutir as 
mudanças e melhorias que a 
tecnologia traz para as áreas 
de Consultoria Tributária, Pre-
videnciária e Trabalhista.

O SPED-REINF e o e-Social, 
que serão obrigatórios em breve 
para todas as empresas, pre-
tendem facilitar a fi scalização 
de ações das organizações e a 
transmissão digital de dados 
dos funcionários ao governo. 
Assim, com a ajuda de especia-
listas o profi ssional de RH preci-

sa se adaptar a essas mudanças 
para que futuramente seja mais 
fácil o uso dessas ferramentas 
que unifi cam e aprimoram a 
qualidade das informações dos 
colaboradores.

Para entender como plane-
jar a estratégia empresarial o 
evento vai discutir diversos 
temas importantes para a 
área, como implementação 
de soluções fi scais, serviço de 
BPO, soluções para Gestão de 
RH, desoneração de folha de 
pagamento e muito mais.

Inscreva-se pelo site: ht-
tps://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSegkI8P7tIIXYw9V_
i S v z S u J S I a 0 Z h k w U l -
C P m 2 t m q c N S N d 3 u w /
viewform
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Arrasou
Nova Orle-
ans (EUA),
em 2005 

País ho-
mônimo

de assado
natalino

Imposto
federal
indireto
(sigla)

Punição
da Igreja
a Lutero
(1520) 

Ayrton
Senna,
ídolo da

Fórmula 1

Imagem
(?),

atrativo
da HDTV

O maior
estado 

dos EUA

(?) Silva,
cantor de
"Alguém

me Disse"

Takeshi
Kitano,

cineasta
japonês

Hobby in-
centivado

pelos
Correios 

 Juntar
(algo) a

outra
coisa 

Sem (?)
nem

beira: na
miséria

Inácio de
Loyola, o
primeiro
jesuíta

Orlando
Teixeira,

poeta
brasileiro 

Mono-
grama de

"Raul"

(?) Maiden,
banda
inglesa
de rock

"Meus (?) Amigos",
álbum de Chico 

Antes do
tempo

O de verrugas indica 
contaminação por HPV

Não, em
francês

Parte frágil da cabeça
de recém-nascidos

Adminis-
trador de
hospital

Símbolo
grego de
beleza

masculina

Conversa
informal

Neste
momento

Dique de (?), postal
de Salvador (BA)

Estádio da decisão
da Copa de 2014

Rega-(?),
festa

popular
Trajeto

Da (?):
autêntico

(pop.)

Furtar
com

destreza
Arco, em inglês

Coletivo
de "ele-
fantes"

A palavra
"mínima",

em re-
lação à

"pequena"

Utilidade
do

parapeito

Confederação de
futebol da América
do Norte, Central e

Caribe (sigla)

Participação ativa para o suces-
so de em-
preendi-
mentos

MC
CONCACAF

APOLOPERU
COMENDADOR

IPIPROSA
TOROROEC

MARACANÃ
BEANISIO

ROTAAMTK
FILATELIA

GEMAENDT
ESCAMOTEAR

MANADAII
RTIIRON
CORRELATA

3/arc — non. 4/iron. 5/apolo. 6/anísio — tororó. 7/anátema. 10/escamotear.
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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 quinta é o sétimo dia da lunação. A Lua faz bons aspectos desde de manhã com Marte, Mercúrio e Plutão 
que trazem força e revigoram a energia. O início da tarde já pode ser um pouco mais tenso e difícil. A Lua 
em mau aspecto com Saturno aumenta o cansaço pode levar a se sentir pressionado. No fi nal da tarde a Lua 
em bom aspecto com o planeta do amor Vênus traz leveza e favorece os contatos sociais. A noite pode ser mais 
difícil e tensa. Mercúrio em mau aspecto difícil com Plutão tende a provocar difi culdades na comunicação. É 
preciso quebrar regras e padrões e isso pode acabar em desentendimentos.

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

Aproveite para conviver na intimi-
dade e manter contatos. Haverá 
clareza e chance de corrigir aquilo 
que está errado. Tome cuidado com 
as facilidades que tiram seu empe-
nho. Negocie e faça uma revisão de 
necessidades, repensem atitudes 
para ganhar mais dinheiro. 64/664 
- Vermelho.

Muita afetividade no relacionamento 
amoroso, sexual e familiar no fi nal 
desta sexta. A comunicação ajuda a 
superar difi culdades e a noite será 
ótima para encontrar pessoas e 
manter contatos e se entender com 
pessoas com quem se tem afi nidade. 
78/478 - Azul.

A Lua faz bons aspectos desde de 
manhã com Marte, Mercúrio e Plu-
tão que trazem força e revigoram a 
energia. A noite será ótima para en-
contrar pessoas e manter contatos. 
As confusões no trabalho logo serão 
resolvidas, desde que mantenha a 
diplomacia. 49/449 - Branco.

O início da tarde já pode ser um 
pouco mais tenso e difícil. A Lua em 
mau aspecto com Saturno aumenta 
o cansaço pode levar a se sentir 
pressionado. Evitando os ciúmes e 
viva um momento muito feliz junto 
das pessoas queridas e com seu amor. 
95/595 - Branco.

Haverá clareza e chance de corrigir 
aquilo que está errado. O início da tar-
de já pode ser um pouco mais tenso 
e difícil. A noite pode ser mais difícil 
e tensa. Mercúrio em mau aspecto 
difícil com Plutão tende a provocar 
difi culdades na comunicação. 67/367 
- Vermelho.

A Lua em bom aspecto com o planeta 
do amor Vênus traz leveza e favo-
rece os contatos sociais. Mas a Lua 
em aspecto negativo com Saturno 
pode trazer desanimo ou cansaço. 
No fi nal da noite o melhor é relaxar. 
Mantenha a rotina principalmente 
nos negócios. 16/416 - Verde.

É bom baixar as expectativas pela 
manhã. Até mesmo para achar ob-
jetos perdidos o dia é ideal. A noite 
pode ser mais difícil e tensa. Mercúrio 
em mau aspecto difícil com Plutão 
tende a provocar difi culdades na 
comunicação. Ao fi nal do dia há forte 
propensão à turbulência emocional. 
43/343 - Verde.

Esta quinta é o momento para se 
recuperar de desgastes e atrasos 
ocorridos esta semana e resgatar 
as nossas energias. Haverá clareza 
e chance de corrigir aquilo que está 
errado. As facilidades fazem com 
que relaxe e deixe de lado assuntos 
que se tornam menos importantes. 
92/892 - Azul.

Siga em frente com seus planos e 
acredite que os resultados espera-
dos chegarão brevemente. Assun-
tos imobiliários, fi nanciamentos e 
empréstimos devem ser adiados. 
Anime-se mais pois na semana que 
vem tudo que espera vai dar certo. 
84/684 - Marrom.

Sua imaginação criativa deve ser usa-
da em suas realizações. As facilidades 
é que não deixam explorar todo seu 
potencial. Difi culdade na expressão 
do afeto, problemas de antipatia e 
isolamento. É tempo de desenvolver-
se e aprender mais no trabalho que 
quer executar. 93/693 - Azul.

A noite será ótima para encontrar 
pessoas e às atividades intelectuais e 
aos contatos. Irá viver bom momento 
em seu ambiente, junto de pais e 
fi lhos e dos familiares. A comunica-
ção ajuda a realizar bons negócios 
e levar adiante os que estejam em 
andamento. 43/143 - Branco.

Pode receber algum benefício ines-
perado, pois a comunicação propicia 
bons negócios. Atitudes que vier a 
tomar serão responsáveis por melho-
rias ou crises no ambiente. Por isso, 
pense bem antes de agir para não 
se arrepender de atitudes tomadas. 
18/418 - Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 29 de Junho de 2017. Dia de São Pedro e São Paulo apóstolos, Santa 
Judite, Santa Ema, São Anastácio, e Dia do Anjo Reyel, cuja virtude é a paz. 
Dia do Pescador e Dia da Telefonista. Hoje aniversaria o ator Pedro Paulo 
Rangel que faz 69 anos, o apresentador Serginho Groisman que completa 67 
anos, o ex-jogador de futebol Júnior que nasceu em 1954 e a atriz Maria Maya 
que chega aos 36 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é charmoso e atraente, possui talento 
artístico e emocional. Dinâmico e dramático, você atrai naturalmente as pessoas 
devido à sua inteligência e compreensão. Aparentemente independente, é sábio 
o sufi ciente para perceber que não pode seguir sozinho na vida. É sempre muito 
inspirado nos seus pedidos e discursos. Possui o dom da persuasão que o ajuda 
a convencer até mesmo os adversários. Em todas as situações, no entanto, 
propagará sempre a virtude e a verdade. No lado negativo precisa ter cuidado 
com o fanatismo e a hipocrisia.

Dicionário dos sonhos
ÔNIBUS - Andar nele, mudança de vida. Vê-lo passar, 
acontecimento transitório. Espera-lo na parada, difi culdades 
fi nanceiras. Viajar sozinho nele, sorte no jogo. Números da 
sorte: 10, 19, 25, 44 e 71.

Simpatias que funcionam Para fazer o ca-

belo crescer 

rápido e fi car bonito: Na Lua Crescente em qualquer 
noite, após o sol se pôr, lave os cabelos com água morna onde 
tenha acrescentado cinzas de carvão vegetal de brotos de 
bambu, queime-os em uma panela de ferro até se reduzirem 
a cinzas.  Mistura com água a água morna com as cinzas 
fazendo uma pasta na cabeça. Deixe-a durante vinte e um 
minutos, depois lave com água morna, massageando bem 
o couro cabeludo. Depois desta simpatia recomenda-se o 
uso de um lenço colorido, que deverá ser posto em seguida 
na cabeça. Deve ser usado durante todo o dia e só retirado 
à noite, no dia seguinte ao que fi zer a simpatia. O lenço a 
ser usado deve ter sua cor escolhida conforme o signo da 
pessoa, a saber: Áries: Vermelho.  Touro: Azul. Gêmeos: Cor-
de-rosa. Câncer: Branco.  Leão: Azul. Virgem: Verde-claro. 
Libra: Azul-celeste. Escorpião: Rosa. Sagitário: Púrpura. 
Capricórnio: Verde. Aquário: Bege. Peixes: Azul-marinho.
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Instrumental
O Chaiss Quarteto é um 

grupo paulistano de música 
instrumental formado por 
Rob Ashtoffen, Fábio de 
Albuquerque, Ederson “Jimi 
Hendrix” Martins e Vinicius 
Chagas. O repertório englo-
ba temas extraídos do jazz, 
blues, música brasileira e 
outras referências da música 
mundial. Desde 2012 a banda 
se apresenta pelas ruas da 
cidade de São Paulo, cidades 
do interior do estado, Paraty 
(RJ), Porto Alegre (RS), e 
participa de programas de 
televisão e séries de inter-
net. Nesse show, apresentam 
músicas do álbum “Afrodisia” 
(lançado em 2015, pelo Selo 
180) e novas composições 
que preparam para o próximo 
disco.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Ade-
lino, 1000, tel. 2076-9700. Sexta (7) às 21h.  
Ingressos: R$ 20, R$ 10 e R$ 6. 

Loucura Estável 
Depois de encarar  a produção, 

a criação e a performance instru-
mental de seu primeiro trabalho 
solo, o compositor e cantor Vitoriano 
apresenta o show de lançamento 
do álbum Para Manter a Loucura 
Estável. Participações: Andreia Dias, 
Edgard Scandurra e Juliano Gauche.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Ade-
lino, 1000, tel. 2076-9700. Sexta (14) às 21h.  
Ingressos: R$ 20, R$ 10 e R$ 6.

O show da Cabruêra passeia por toda a carreira do grupo, 
com músicas dos cinco álbuns lançados no Brasil e no exterior, 
destacando-se canções que referenciam o cancioneiro popular 
da Paraíba, como “Bendito de São José”, “Passarada” e “Samba 
Negro”. O espetáculo musical divide-se em três partes: o início 
resgata músicas dos primeiros álbuns, com destaque para os cocos 
e emboladas. Na segunda parte, mais experimental, destaca-se o 
uso do violão tocado com uma caneta esferográfi ca, efeito que se 
tornou uma marca da banda (“Forró Esferográfi co”, “Espinhos”, 
“Visagem” e “A Pisada”). Nesse momento há também um trecho 
percussivo, com referência aos ritmos nordestinos como forró, 
baião, coco e emboladas. A parte fi nal do show é marcada pela 
interação com o público, levando a platéia a realizar uma grande 
ciranda embalada por canções de domínio público. Cabruêra é 
formada por Arthur Pessoa, Pablo Ramires, Leo Marinho, Edy 
Gonzaga.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. Sábado (08), às 21h30.  
Ingressos: R$ 20, R$ 10 e R$ 6.

Cena da peça “ANTIdeus”.

Como as religiões afetam a sociedade, a política e até mesmo 
a economia de um país? Investigar isso e outros aspectos da 
obstinação religiosa é um dos objetivos de “ANTIdeus”, segundo 
espetáculo da programação da Mostra de Dramaturgia em Pequenos 
Formatos Cênicos. Com texto e direção de Carlos Canhameiro, a 
montagem tem elenco formado por Paula Mirhan, Marilene Grama, 
Ernani Sanchez, Daniel Gonzalez, Lineker e Rui Barossi. Na peça 
um paí s indeterminado seu presidente sanciona lei revogando os 
feriados religiosos como feriados nacionais, em respeito à  laici-
dade do governo. Com essa premissa ANTIdeus tem iní cio e seus 
desdobramentos entre as mais diversas camadas sociais sobre 
deus e a polí tica ou a polí tica de deus.

Serviço: Centro Cultural São Paulo, R. Vergueiro, 1000, Estação de metrô Vergueiro, 
tel. 3397-4002. Sexta e sábado às 21h e domingo às 20h. Ingresso: R$ 10. Até 30/07.

Obra da exposição Religiosidade em Israel Através de Lentes Drusas.

A exposição 
Religiosidade em Israel 
Através de Lentes 
Drusas, é composta 
por 40 registros feitos 
pelo coletivo Clube de 
Fotógrafos Drusos

Clube é formado por Ameer 
Zeyan, Effo Backria, Eyal 
Amer, Fares Saaida, Jamal 

Ali, Rabia Basha, Zohar Ferro, a 
mostra nasce de uma parceria 
inédita com o Consulado Geral 
de Israel em São Paulo e aborda 
aspectos da religião drusa, cap-
tando também manifestações 
da fé de comunidades judaicas 
e cristãs. Ao visitar esta exposi-
ção coletiva, o espectador terá 
acesso a imagens que retratam 
cerimônias e demonstrações de 
fé que cerceiam a vida e a morte, 
e que nos dão um panorama da 
diversidade de crenças em Israel.

Serviço: Museu de Arte Sacra de São 
Paulo, Av. Tiradentes, 676, Luz, tel. 3326-
5393. De terça a domingo das 9 às 17h. 
Ingresso: R$ 6 e R$ 3 (meia), entrada 
franca aos sábados. Até 27/08.

Fotos drusas
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Ritmos nordestino

Cabruêra estará no SESC Belenzinho

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Entregue e Libere

Há uma luz no fi m do túnel e assim é o momento 
de entregar o passado, de modo que o novo possa 
entrar. Você já concluiu estas coisas do passado. A 
pergunta a se fazer é por que está ainda se apegando 
e procure interiormente esta resposta. Você tem o 
que precisa, você tem os talentos e as habilidades, 
assim se pergunte: “Qual é a peça que falta para 
este enigma?”

Mantenha um foco e atitude positivos, indepen-
dentemente, e faça coisas para ajudá-lo a permane-

cer nesta mentalidade. Interiorize-se em busca de 
respostas e saiba que elas virão a você de muitas 
formas. Você tem muito a ser grato e muito mais a 
fazer. Lembre-se de que ao cuidar de si mesmo, você 
é bem mais capaz de cuidar dos outros, mas você 
não tem que fazer isto por si mesmo e você não está 
sozinho, assim aprenda a permitir em sua vida. O 
Mantra para hoje é: “Eu libero o passado e entrego o 
que já não mais me serve em todas as dimensões de 
tempo e espaço, o passado, o presente e o futuro.”

E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Política de deus
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Edital de Intimação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1041614-37.2015. 8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 26ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Felipe Albertini Nani Viaro, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Célio Rodrigues Nunes, CPF 243.269.685-91, RG 26.100. 731, Solteiro,
Brasileiro que por este Juízo, tramita de uma ação de Procedimento Sumário, movida por Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, pague a quantia de R$ 19.351,47, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de maio de 2017.                                                             (29 e 30)

O pretendente: CLAYTON RISSATO,

ADINOÃ DE SOUZA BARROS,

O pretendente: HUMBERTO MORAIS AMARAL FILHO,

VIVIAN TEODORO,

O pretendente: RUBENS FLORENTINO DA COSTA,

JÉSSICA MORAIS CARDOSO, 

O pretendente: DANIEL FERREIRA GENEZINI,

BIANCA DE SÁ,

O pretendente: DAVID VIEIRA PEIXOTO,

 AMANDA MARA DA SILVA,

O pretendente: FELIPE DE LIMA USERO,

ROSELAINE BARBOSA DE ALMEIDA, 

O pretendente: WALTER NUNES FILHO,

RENATA HELENA CURATOLO DA SILVA COELHO,

O pretendente: HUGO TENORIO SOUZA,

ISABELLY ROCHA AMARO,

O pretendente: RODOLFO MANABU TOBIOKA,

GLEIDE 
NEIDE GEMINIANO QUIRINO,

O pretendente: MÁICON FÁGNE DA CRUZ FARIAS,

TATIANE SILVA DE LIMA,

O pretendente: THIAGO CARRASCHI CANDIDO DE OLIVEIRA,

KELLY REZENDE,

O pretendente: DANIEL CAMAS RANGON,

RENATA BOARETTO SANCHES,

O pretendente: MAGDI MOHAMED HUSSEIN,

ANGELA BENTO SOARES,

O pretendente: MARCONES PORFIRIO DE SOUSA,

NEIVANIA CARDOSO SANTOS,

O pretendente: MARCELO BERNARDO PORTA,

FRANCIELLY LOPES TALLASSI,

O pretendente: DANIEL RAIMUNDO BEZERRA ALBANO,

JULIANA ANDRÉIA VERGILIO,

O pretendente: HIAGO PABLO DOS SANTOS,

pretendente: NATÁLIA VIRGINIA DE COUTO,

O pretendente: KLEBER ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA,

CINTHIA CRISTINA 
CASTILHO,

O pretendente: ANDRÉ CHOLLET MOREIRA,

MIRELLA LOPES NUNES,

O pretendente: LEANDRO LUIZ PAL,

ANDRESA CAMANHO,

O pretendente: IAGO D'AVILA GOUVÊA,

pretendente: TALITA PEREIRA ESCOBAR MARTINS,

O pretendente: ALEXANDRE LUIS BASTOS DA SILVA,

ÉRICA CRISTINA MANSO,

O pretendente: HARLEY ALMEIDA DA SILVA,

ROSELI DE MENEZES,

O pretendente: THIAGO LOPES GALATOLLA,

TAMYRES MORENO DA SILVA,

O pretendente: TIAGO VINICIUS NUNES DA SILVA,

pretendente: CAROLINA PALACIOS MANDUCA,

O pretendente: JOÃO GUSUKUMA,

ELIETE 
PEREIRA DA SILVA,

O pretendente: ROBERTO MOREIRA LAQUIMIA,

VICTORIA CRISTINA 
MARTINEZ MARTINS,

O pretendente: THIAGO COSTA ARAUJO,

pretendente: CÁSSIA HERNANDES,

26º Subdistrito - Vila Prudente 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - 

O pretendente: JOSELITO ALVES DE ALMEIDA,

SOCORRO MOREIRA DA SILVA,

O pretendente: JOSÉ ROBERTO DA SILVA,

SILVANA PAULO 
DE MESQUITA,

O pretendente: JOSIEL SANTANA DA PAIXÃO,

PATRICIA TIAGO DE VAZ,

O pretendente: FLÁVIO HENRIQUE CARNEIRO,

ELIDALETE CRUZ TAVARES DE LIMA,

O pretendente: WELLINGTON SOUZA DE JESUS,

FLAVIA CRISTINA SANTOS DA ROCHA,

O pretendente: JONATHAN ELIAS CORNEDI ACHTER,

INGRID FREITAS AVELAR,

O pretendente: CIRO DA SILVA YGLESIAS,

JULIANA D’ PAULA CELESTINO,

O pretendente: VANDERSON LIMA DOS SANTOS ROSA,

LUANA APARECIDA DE ARAUJO,

O pretendente: VALDECIR CORREIA LIMA,

SUSANE MARLI 
CARLOS THEODORO,

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci 

Roberto de Almeida - 

O pretendente: OSVALDINO RAMOS, 

VERA LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS, 

O pretendente: ORLANDO SILVA DE JESUS JÚNIOR, 

MONIQUE LEMOS DE LIMA, 

O pretendente: LEANDRO AVENO, 

ANTONIA SOLANGIA PEREIRA 
PORTELA, 

O pretendente: DALTON RICHARD YOKOYAMA, 

ANDRESSA 
LOPES MARQUES DE ANDRADE, 

O pretendente: DANIEL ZINTL CAETANO, 

DENISE VILAS BOAS DE 
AZEVEDO, 

O pretendente: RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES VIEIRA, 

pretendente: BRUNA DE OLIVEIRA SCHMIDT, 

        

Distrito - Itaquera
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

JAIR AUGUSTO DE SOUZA,

LILIAN CRISTIANE ARJONA DO NASCIMENTO,

1ª VC – Reg. Jabaquara  

 
ANDRESSA ZAGORDO DE MORAES autos da Ação Monitória, em 
fase de Cumprimento de Sentença INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

 

 

A iniciativa pretende chamar a 
atenção sobre a desigualdade 
no acesso à defesa e à Justiça 

no país. “A ideia foi que os artistas par-
ticipassem da exposição quase como 
se assinassem um abaixo-assinado. A 
exposição traz um tema muito forte, 
e os artistas, antes de tudo como ci-
dadãos, se colocam sensibilizados por 
uma necessidade de a gente rediscutir 
os direitos fundamentais no Brasil”, 
destaca o curador do Instituto Tomie 
Ohtake, Paulo Myada.

Rafael Braga era catador de latas 
quando, nas manifestações de junho 
de 2013, foi preso no Rio de Janeiro 
por portar dois frascos plásticos 
com produtos de limpeza. Segundo 
a acusação, ele portava materiais 
inflamáveis que seriam utilizados 
para produzir explosivos. A tese, 
porém, foi contestada por um laudo 

Exposição chama a atenção sobre desigualdade no acesso à Justiça
O Instituto Tomie Ohtake e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) abriram dia 27 a exposição de arte OSSO – Exposição-apelo ao Amplo Direito 
de Defesa de Rafael Braga

Rafael Braga, jovem negro carioca, 

era catador de latas quando, nas 

manifestações de junho de 2013, 

foi levado à prisão por portar dois 

frascos plásticos, um de desinfetante e 

outro de água sanitária.
D
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odo Esquadrão Antibomba da Coor-
denadoria de Recursos Especiais da 
Polícia Civil. No entanto, Braga foi 
condenado à pena de quatro anos e 
oito meses em regime inicial fechado, 
em dezembro de 2015, e progrediu 
ao regime aberto, por preencher os 
requisitos legais. Em janeiro de 2016, 
ele foi preso novamente enquanto 
utilizava tornozeleira eletrônica e 
trabalhava como auxiliar de serviços 
gerais em um escritório de advocacia 
no centro do Rio.

Segundo a polícia, o jovem teria 
sido flagrado com 0,6 g de maco-
nha, 9,3 g de cocaína, além de um 
rojão. Para o IDDD, há contestações 
sobre a veracidade do flagrante e 
foi registrada contradição entre os 
depoimentos de policiais militares, 
as únicas testemunhas da acusação. 
No fim de abril de 2017, Rafael Braga 

foi condenado a 11 anos e 3 meses de 
prisão por tráfico de drogas e asso-
ciação para o tráfico. “O jovem é um 
símbolo da crescente população pri-
sional brasileira. A história de Rafael é 
semelhante àquelas de tantos outros 
jovens que não conseguem se livrar de 
um direito penal cada vez mais amplo 
e violento. Rafael representa ainda o 
angustiante destino cíclico da popu-
lação periférica egressa do sistema 
prisional”, ressalta o vice-presidente 
do IDDD, Hugo Leonardo.

De acordo com o Instituto Tomie 
Ohtake, a partir da proposta houve a 
adesão imediata de 29 reconhecidos 
artistas brasileiros. Um terço deles 
participa da exposição com obras 
inéditas ou feitas especialmente para 
a mostra. A exposição terá ainda uma 
sala de documentação produzida pelo 
IDDD, que traz um relato do caso de 

Rafael Braga, além de dados e estatís-
ticas sobre o acesso à justiça no Brasil.

Os artistas que participarão da 
mostra são Adriano Costa, Alice 
Shintani, Anna Maria Maiolino, 
Bené Fonteles, Carmela Gross, Cildo 
Meireles, Clara Ianni, Dalton Paula, 
Fabio Morais, Fernanda Gomes, 
Graziela Kunsch, Gustavo Speridião, 
Ícaro Lira, Iran do Espírito Santo, 
Jaime Lauriano, Jonathas de Andra-
de, Maria Laet, Miguel Rio Branco, 
Moisés Patrício, Nelson Félix, Nuno 
Ramos, Pablo Lobato, Paulo Bruscky, 
Paulo Nazareth, Raphael Escobar, 
Rosana Paulino, Sonia Gomes, Tiago 
Gualberto e Vitor Cesar. A exposição 
ficará aberta até 30 de julho, de ter-
ça a domingo, das 11h às 20h, com 
entrada franca. O Instituto Tomie 
Ohtake fica na Avenida Faria Lima 
201 (ABr).



Página 10 São Paulo, quinta-feira, 29 de junho de 2017

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
        Distrito - Guaianazes

Benedito Aparecido Morelli - 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 pretedente: JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Quixeré - CE, data-nascimento: 26/04/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nicacia Maria de Sousa. A pretedente: VALDELICE 
BERNADETE ALVES, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, natura-
lidade: Ouriçangas - BA, data-nascimento: 23/09/1974, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aurelino Alves e de Lourdes Bernadete Alves.

O pretedente: JOSÉ DOMICIANO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Santo Antônio do Grama - MG, data-nascimento: 19/08/1975, residente e domici-
liado em Poá - SP, fi lho de Manoel Roberto Domiciano e de Zita Maria Domiciano. A pre-
tedente: MARCIA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Suzano - SP, data-nascimento: 28/08/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Octavio de Souza e de Ruth de Almeida de Souza.

O pretedente: MARCELO MARCOS LAZARINI, profi ssão: repositor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/04/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raul Lazarini e de Romilde Delgado Lazarini. A 
pretedente: EUGENIA DARC ALVES, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, na-
turalidade: Jacareí - SP, data-nascimento: 10/06/1960, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alves e de Maria Raimunda Alves.

O pretedente: ADEMIR ALVES BARROS, profi ssão: serralheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 14/01/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim de Souza Barros e de Hil-
dete Alves de Sena Barros. A pretedente: PRISCILA DIAS MOREIRA, profi ssão: ope-
radora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/08/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Fer-
nandes Moreira e de Josefa Dias da Hora.

O pretedente: RODRIGO BRONZERI DE SOUZA, profi ssão:, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/07/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Abel Geraldo de Souza Filho e de Lais Bronzeri de 
Souza. A pretedente: SUZANA MIDORI MATSUBARA KOIKE, profi ssão:, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/05/1984, residente e do-
miciliada nesta Capital - SP, fi lha de Pedro Hideo Koike e de Marico Matsubara Koike.

O pretedente: RAFAEL DIAS PINHEIRO, profi ssão: orientador de estacionamento, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/04/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Lourinaldo da Silva Pinheiro e 
de Adelvis Francisca Dias. A pretedente: DEBORA DA SILVA DO NASCIMENTO, pro-
fi ssão: estoquista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
06/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Teixeira 
do Nascimento e de Dauzira Aparecida da Silva do Nascimento.

O pretedente: ANTONIO MARCOS DA SILVA, profi ssão: feirante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Igaci - AL, data-nascimento: 17/05/1981, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Henrique Irmão e de Maria de Lourdes de Jesus Silva. A 
pretedente: ANA LÍDIA SILVA DE SOUZA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Olho d’Água das Flores - AL, data-nascimento: 07/09/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mair Ferreira de Souza e de Ana Lúcia da Silva.

O pretedente: JOSÉ VALDIR CORREIA DE MACEDO, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Arapiraca - AL, data-nascimento: 22/11/1991, residente e 
domiciliado em Arapiraca - AL, fi lho de José Correia de Macedo e de Maria Francis-
ca  de Macedo. A pretedente: MARIA JAILMA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: ana-
lista de SAC, estado civil: solteira, naturalidade: Bom Conselho - PE, data-nascimento: 
13/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo José 
de Oliveira e de Maria Iranilda Silva de Oliveira.

O pretedente: CARLOS BATISTA ARAÚJO, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Queimadas - BA, data-nascimento: 20/11/1981, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Alirio Avelino Araújo e de Alexandrina Batista Araujo. A pre-
tedente: DAIANY DO PRADO DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de controle de qualid, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/04/1988, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Juarez Gomes de Oliveira e 
de Ivonete do Prado Oliveira.

O pretedente: MAICON DE OLIVEIRA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Nova Iguaçu - RJ, data-nascimento: 23/05/1981, residente e domiciliado em Nova 
Iguaçu - RJ, fi lho de Maria de Oliveira. A pretedente: KEILA CRISTIAN DE AZEVEDO, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de 
Vasconcelos - SP, data-nascimento: 18/10/1983, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João de Azevedo Filho e de Maria da Penha Silva de Azevedo.

O pretedente: MARCOS ANTONIO DA SILVA, profi ssão: operador de máquinas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/02/1979, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Adjenalva Amaro da Silva. A pretedente: ALES-
SANDRA JORGE, profi ssão: recepcionista, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 10/03/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Maria Luzia Jorge.

O pretedente: ANDRE DE OLIVEIRA FERNANDES, profi ssão: polidor de autos, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/08/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Assis Fernandes 
de Sousa e de Geralda Estacio de Oliveira. A pretedente: JANICE GONÇALVES DE 
ASSIS, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Uauá - BA, data-nas-
cimento: 20/04/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Bonfi m Vieira de Assis e de Valdelice Gonçalves de Assis.

O pretedente: CÁSSIO DA SILVA RIBEIRO, profi ssão: vidraceiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/07/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Fernandes Ribeiro e de Sirlei Cristina 
da Silva Profeta. A pretedente: CAROLINE CAVALCANTE ALVES, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 22/08/1997, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Alves e de Claudia 
Cavalcante da Silva Alves.

O pretedente: LUCAS CRISTIAN BATISTA BARBOSA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/04/1993, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Pedro Alves Babrosa e de Marinalva Batista Bar-
bosa. A pretedente: STEPHANIE SANTOS SAMPAIO DE FRANÇA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/08/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adriana dos Santos Sampaio.

O pretedente: MIKHAEL CEZAR FELIX DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Roque - SP, data-nascimento: 24/03/1996, residente e domici-
liado nesta Capital - SP, fi lho de Mauricio Bastos dos Santos e de Ivanise Félix da Silva. 
A pretedente: DAILA SODRE CAVALCANTE, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/09/1995, residente e domiciliada nesta 
Capital - SP, fi lha de Luzimar Cavalcante Tome e de Jacira Aparecida Teixeira Sodre.

O pretedente: JOBSON JOAQUIM DE ARRUDA, profi ssão: segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 14/03/1979, residente e do-
miciliado nesta Capital - SP, fi lho de Judson Joaquim de Arruda e de Maria Auxiliadora 
de Arruda. A pretedente: ELIANA MARINHO CARVALHO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itarantim - BA, data-nascimento: 22/10/1983, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Juraci Alves Carvalho e de Maria de Fatima 
Marinho Carvalho.

O pretedente: FRANCISCO EDSON MOTA, profi ssão: técnico em eletronica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/05/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonia Mota. A pretedente: ROSAN-
GELA SANTANA DIAS, profi ssão: educadora social, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ilhéus - BA, data-nascimento: 12/02/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Renato Souza Dias e de Normelia Silva Santana.

O pretedente: ALTAIR MANOEL, profi ssão: ajudante de motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Taquaritinga - SP, data-nascimento: 18/11/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Beatriz Manoel. A pretedente: FRANCISCA NIL-
MAR ARRAES, profi ssão: encarregada, estado civil: divorciada, naturalidade: Assaré 
- CE, data-nascimento: 04/09/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Raimunda de Oliveira Arraes.

O pretedente: LUCAS EDUARDO DO CARMO DE ANDRADE, profi ssão: ajudante ge-
ral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/07/1994, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Silvio Antonio de Andrade e de Cássia 
Carmo. A pretedente: JÉSSICA MARIA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/02/1997, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Manoel dos Santos e 
de Maria José da Silva.

O pretedente: DENIS DE LIMA NEVES, profi ssão: frentista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/01/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo dos Santos Neves e de Angelita Rosangela 
de Lima. A pretedente: JESSICA GRAZIELLE LEMES RODRIGUES, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/07/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonildo do Nascimento 
Rodrigues e de Claudia Cristina Lemes Rodrigues.

O pretedente: MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO, profi ssão: auxiliar de escritório, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/03/1995, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Castro e de Marinilza 
Marques de Oliveira de Castro. A pretedente: JÉSSICA OLIVEIRA DA CRUZ, profi ssão: 
auxiliar de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nas-
cimento: 30/12/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Roberto Lopes da Cruz e de Maria Fatima Pereira de Oliveira.

O pretedente: LEANDRO GALDINO DA COSTA, profi ssão: açougueiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/02/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Galdino da Costa e de Leony 
Esau da Costa. A pretedente: ADRIANA RODRIGUES, profi ssão: garçonete, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 30/08/1976, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Antonio Rodrigues e de 
Francisca Divina Rodrigues.

O pretedente: HENRIQUE FERREIRA TIMOTEO CAMPOS, profi ssão: segurança patri-
monial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/06/1994, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Paulo Henrique Gonçalves Campos e 
de Marli Timoteo Campos. A pretedente: THALITA VITÓRIA DA SILVA, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/12/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Roberto de Oliveira 
Silva e de Elaine Aparecida da Silva.

O pretedente: DANIEL SOARES DE ARAÚJO, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Santana do Ipanema - AL, data-nascimento: 10/10/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antônio Soares de Araújo e de Maria 
Zilma Araújo. A pretedente: TAMIRES BORGES BRUM ANTUNES, profi ssão: analis-
ta de crédito, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Bor-
ges dos Santos e de Katia Borges dos Santos.

O pretedente: SERGIO ALFEU PAVARIN, profi ssão: conferente, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/11/1966, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Fabiano Pavarin e de Noemia Barboza Pavarin. A prete-
dente: RAQUEL LEMOS DOS SANTOS, profi ssão: montadora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/03/1977, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gerson dos Santos e de Zilda da Rocha Lemos.

O pretedente: DANILLO DA SILVA LEITE, profi ssão: ajudante de motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 31/07/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato Raimundo Leite e de Cenira 
Aparecida da Silva. A pretedente: PALOMA SANTOS SOUZA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/05/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cassia dos Santos Souza.

O pretedente: LEANDRO CARDOSO RUFINO, profi ssão: ofi cial de manutenção, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/11/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adenilson Rufi no e de Sandra Apare-
cida Cardoso Rufi no. A pretedente: KAMILA ALVES GOMIDES, profi ssão: vendedora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/10/1993, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Rogerio Gomides e 
de Fátima Alves Silva.

O pretedente: CÍCERO DE AZEVEDO, profi ssão: marceneiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Caruaru - PE, data-nascimento: 12/08/1964, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria José de Azevedo. A pretedente: CATIA CRISTI-
NA MELO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 02/02/1981, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Antonio da 
Fonseca Melo e de Maria Rosa da Silva.

O pretedente: CICERO BRUNO DE ASSIS GRANGEIRO, profi ssão: porteiro, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Juazeiro do Norte - CE, data-nascimento: 22/11/1985, resi-
dente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Ivalmar Grangeiro da Silva e de Maria de 
Lourdes de Assis Grangeiro. A pretedente: ANA PAULA GOMES DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Olinda - PE, data-nascimento: 
31/10/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Gomes 
da Silva e de Luzinete Rita dos Santos.

O pretedente: EVERTON BARBOSA DA SILVA ALVES, profi ssão: vigilante, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/11/1989, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Moises da Silva Alves e de Iris Barbosa. 
A pretedente: ELLEN CRISTINA LINO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/02/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Moreira da Silva Filho 
e de Marcia Lino da Silva.

O pretedente: JOAQUIM CARNEIRO DE BRITO JUNIOR, profi ssão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/02/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Carneiro de 
Brito e de Luizinha Bacelar de Brito. A pretedente: WANIA CONCEIÇÃO DE SOUZA, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, da-
ta-nascimento: 12/09/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Edmilson Rosa de Souza e de Vera Lucia Conceição Santos.

O pretedente: WILLIAN SOUSA BISPO, profi ssão: cuidador, estado civil: viúvo, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/01/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudionor Sousa Bispo e de Rita Aparecida Lima 
Bispo. A pretedente: MICHELE APARECIDA CHAGAS SANTANA, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
10/10/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Fausti-
no Santana e de Raquel Chagas Santana.

O pretedente: FLAVIO FEITOSA, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/11/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Feitosa Irmão. A pretedente: PRISCILA DA 
SILVA REGIS SANTOS, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 18/11/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Saudino dos Santos e de Miriam da Silva Regis Santos.

O pretedente: ARÔLDO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR, profi ssão: encarregado geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/12/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arôldo de Almeida Silva e de 
Maria Aparecida Francisca de Almeida da Silva. A pretedente: RAQUEL RODRIGUES 
DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 01/02/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Rodrigues dos Santos e de Maria de Lourdes Rodrigues dos Santos.

O pretedente: CLEITON DOS SANTOS MAIA, profi ssão: ajudante de pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/04/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Donizeti Oliveira Maia e de Maria 
Aparecida dos Santos. A pretedente: INGRID CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA, pro-
fi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ferreira 
de Souza e de Maria de Fatima Oliveira de Souza.

O pretedente: JOSUÉ TITO TEIXEIRA FILHO, profi ssão: funileiro pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/09/1962, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josué Tito Teixeira e de Maria Ferreira da 
Silva. A pretedente: EMILIA DEL MASTRO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/05/1961, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Neonildo Caetano Del Mastro e de Olga Del Mastro.

O pretedente: KAIKE FIGUEIREDO GOMES DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de ser-
viços automotiv, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
20/03/1995, residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de José Gomes dos Santos 
e de Marilei de Fatima Figueiredo. A pretedente: RAFAELA BARROSO CECARECHI, 
profi ssão: auxiliar de perfumaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, da-
ta-nascimento: 01/06/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco José Cecarechi e de Maria da Gloria Barroso.

O pretedente: ISMAEL DE SOUSA SILVA, profi ssão: gesseiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Colinas - MA, data-nascimento: 05/09/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio dos Reis Pereira da Silva e de Maria Luisa 
Fernandes de Sousa. A pretedente: JOCIMAURA SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Apuarema - BA, data-nascimento: 10/12/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Evangelista dos 
Santos e de Edinalva Souza Farias.

O pretedente: ABRÃO CHAVES, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/10/1994, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Valmir Pereira Chaves e de Maria Libertala Chaves. A preteden-
te: DÉBORA GOMES DOS SANTOS, profi ssão: secretaria, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/09/1995, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos dos Santos e de Quiteria Gomes dos Santos.

O pretedente: JOÃO LUIZ BATISTA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de sondagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/09/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Julio Cesar Passos da Silva e de 
Maria Imaculada Batista da Silva. A pretedente: CRISTIANE APARECIDA OLIMPIO 
DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 11/04/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Manoel Olimpio da Silva Filho e de Neida Ferreira da Silva.

O pretedente: TIAGO DANTAS DA SILVA, profi ssão: auxiliar de almoxarifado, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/10/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio da Silva e de Joselina Dantas 
da Silva. A pretedente: TALITA ALINE DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/07/1991, residente e domiciliada 
nesta Capital - SP, fi lha de José Aparecido da Silva e de Maria Alice Ferreira da Silva.

O pretedente: ROBSON DOS ANJOS CARDOZO, profi ssão: pintor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/02/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rafael dos Anjos Cardozo e de Maria 
do Carmo da Conceição. A pretedente: VICTÓRIA CAROLAINE RAMOS SANTANA, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 08/10/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Eliezer 
Francisco Santana e de Ivani Almeida Ramos.

O pretedente: JOÃO CARLOS CAMPOS SAVANINI, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caieiras - SP, data-nascimento: 11/03/1992, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dorival Savanini e de Marlene Serra Fer-
nandes. A pretedente: SUZANE DANIEL ASHIMI, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/05/1990, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mamoru Ashimi e de Maria Neusa Daniel.

O pretedente: JOSE LUIZ ALMEIDA LIMA, profi ssão: promotor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/11/1980, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Liduino Leite de Lima e de Maria 
Jacinta de Sousa Almeida Lima. A pretedente: VANESSA DOS ANJOS SANTOS, pro-
fi ssão: assistente de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 03/02/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Milton dos Santos e de Maria de Lourdes dos Anjos Santos.

O pretedente: JOSÉ DE ARIMATEIA MELO, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Picos - PI, data-nascimento: 01/01/1969, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antônio Salustiano de Melo e de Maria Eva de Melo. A 
pretedente: VERÔNICA MUNIZ DE JESUS, profi ssão: domestica, estado civil: solteira, 
naturalidade: São João da Ponte - MG, data-nascimento: 28/03/1973, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jason Rodriguês de Jesus e de Maria da 
Conceição Muniz de Jesus.

O pretedente: JESSE ROSA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/08/1984, residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Lucival Rosa da Silva e de Dinaura Orispo da Silva Rosa. 
A pretedente: IARA CRISTINA SILVA MEDEIROS, profi ssão: professora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Caxias - MA, data-nascimento: 15/03/1978, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Orestes de Sousa Medeiros e de Elisabete 
Pereira Silva Medeiros.

O pretedente: ANDERSON GOMES DE ARAUJO, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 02/09/1978, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelson Rodrigues de Araujo e de 
Pedrina Pereira Gomes. A pretedente: JAQUELINE APARECIDA RIBEIRO DE ALBU-
QUERQUE, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 07/09/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Jarbas Lopes de Albuquerque e de Gilda Aparecida Ribeiro.

O pretedente: UILIA GOMES SILVA, profi ssão: prevenção de perdas, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Eunápolis - BA, data-nascimento: 18/01/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edinaldo Pereira Gomes e de Maria Nalva 
da Silva. A pretedente: TANIA SANTOS SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: Eunápolis - BA, data-nascimento: 15/03/1976, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antônio Gomes da Silva e de Maria de 
Lourdes Alves Santos.

O pretedente: LEANDRO DOS SANTOS FRANÇA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Maceió - AL, data-nascimento: 26/02/1985, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Cicero Alves de França e de Nubia 
Martins dos Santos França. A pretedente: RAQUEL APARECIDA DA PIEDADE LEITE, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Londrina - PR, data-nascimento: 
26/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Amauri Basi-
lio Leite e de Venilda Aparecida da Piedade.

O pretedente: WAGNER DA SILVA SANTOS, profi ssão: porteiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/08/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto da Silva Santos e de Maria Cleia Santos. 
A pretedente: PATRÍCIA SAMPAIO HOLANDA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 11/12/1988, residente e 
domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Eraldo Alvarenga de Holanda e de Antonia Sam-
paio da Silva Holanda.

O pretedente: DANIEL RODRIGUES MISSIAS, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/09/1992, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Rodrigues Missias e de Nair Maria 
Juana Missias. A pretedente: NATÁLIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO, profi ssão: 
auxiliar de R H, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
03/12/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Onildo Anto-
nio Ribeiro e de Marcia Aparecida da Silva.

O pretedente: FABRÍCIO ALVES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Itabaiana - SE, data-nascimento: 03/04/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cícero Cleudimar Alves da Silva e de Jurací das 
Chagas Alves. A pretedente: KARINE RODRIGUES DE LIMA, profi ssão: autônoma, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/06/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Genesio Rodrigues de Lima e de 
Lindaura Xavier da Silva de Lima.

O pretedente: LUCAS DA SILVA MANIÇOBA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/07/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Fernandes Maniçoba e de Maria Gorete 
da Silva Maniçoba. A pretedente: BRENDA ROCHA XAVIER, profi ssão: autônoma, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/08/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adão Francisco Xavier e de Flavia 
Ribeiro da Rocha.

O pretedente: FELIPE ALVES GOMES, profi ssão: promotor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/02/1994, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Paulo Migorança Gomes e de 
Simone Alves dos Santos. A pretedente: KEROLIN CRISTINA DE SOUSA, profi ssão: 
atendente de restaurante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nas-
cimento: 16/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Alexandra Cristina de Sousa.

O pretedente: ROBERTO ROSIMIRO DA SILVA, profi ssão: armador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Petrolândia - PE, data-nascimento: 28/09/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosimiro João da Silva e de Dejanira Maria da 
Silva. A pretedente: CARLIANE BEZERRA DO NASCIMENTO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Petrolândia - PE, data-nascimento: 02/08/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos José do Nascimento e de 
Cicera Bezerra Cavalcante.

O pretedente: WILIAN SEBASTIÃO MONTEIRO DE AGUIAR, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/08/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Marcelo de Aguiar e de 
Luiza Monteiro da Silva. A pretedente: KARINA SANT’ ANA NETO, profi ssão: autôno-
ma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/02/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Batista Neto e de 
Miriam da Rocha Sant’ Ana.

O pretedente: DIEGO DE SANT’ANA VIEIRA, profi ssão: auxiliar de expedição, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 12/01/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eliete Sant’ana Vieira Veroneze. A 
pretedente: BRUNA RIBEIRO DE CAMARGO, profi ssão: bancaria, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/05/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elias Pereira de Camargo e de Sueli Ribeiro de 
Camargo.

O pretedente: SÉRGIO DOS SANTOS CARDOSO, profi ssão: orçamentista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/11/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Hildefonso Mathias Cardoso e de Ole-
rinda dos Santos Cardoso. A pretedente: TATIANE MENEZES ALBERTINI, profi ssão: 
assistente fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
23/03/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Laercio Al-
bertini e de Maria de Lourdes Menezes Albertini.

O pretedente: DOUGLAS RODRIGUES DO NASCIMENTO, profi ssão: analista de 
telecomunicação, estado civil: divorciado, naturalidade: Santo André - SP, data-nas-
cimento: 19/09/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Luiz Rodrigues do Nascimento e de Cicera Flávio Silva do Nascimento. A preteden-
te: ANNE KARINE MARQUES PIRES, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/12/1984, residente e domiciliada 
em Pereira Barreto - SP, fi lha de Márcio Luis da Silva Pires e de Rita de Cássia 
Marques Pires.

O pretedente: FERNANDO ROBERTO DE SOUSA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/04/1983, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Cicero de Sousa e de Fausta de 
Carvalho Sousa. A pretedente: MARIA CRISTINA DE SOUSA, profi ssão: cozinheira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Picos - PI, data-nascimento: 14/08/1984, residente 
e domiciliada em Picos, PI, fi lha de Raimundo Batista de Sousa e de Maria Francisca 
de Sousa.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

Edital De Citação Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0010141-57.2009.8.26 . 0586 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro de São Roque, Estado de São Paulo, Dr(a). Roge Naim Tenn, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) Daniel Masili Gomes, AV Rebouças, 1278, Pinheiros - CEP 05402-200, São Paulo-
SP, CPF 143.846.158-50, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de
Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo Viaoste S/A, alegando em síntese: Pretende a autora
a condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 4.728,95, referente a diversos prejuízos ao
patrimônio público causados pelo requerente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância no futuro, foi determinada a citação por edital, atualmente em lugar incerto e não
sabido, para no prazo de quinze (15) dias efetue o pagamento, acrescido de honorários advocatícios de
cinco por cento do valor atribuído à causa. Fica ainda ciente de que, nos termos do parágrafo todo do
artigo 701 do CPC, ficará o requerido isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado
no prazo, e de que, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo
702, observando-se, no que couber, o título II do livro I da Parte Especial, nos termos do parágrafo 2º da
parte especial, nos termos do § 2º, constituir-se-a de pleno direito o titulo executivo judicial. 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 Roque, aos 14/06/2017.                                                                                                   (29 e 30)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014564-07.2016.8. 26. 0007 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a José Ribamar Da Costa, CPF: 055.489.838-14, RG: 8.467. 464, que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 18.762,54(agosto/2016), que deverá ser devidamente atualizado até a data
do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 %
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de
prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação
(art. 525, do C.P.C.). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 09 de novembro de 2016.                                                            (29 e 30)

Edital de Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 0034556-63.2016.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 2º Vara
Cível do Foro Central Cível, Dr. Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, Faz Saber a Jorge Francisco
Giorgi, CPF 005.458.218-00, RG: 298.955, que nos autos da ação de Sumário, requerida por Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferi da a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento
do valor de R$ 19.342,17, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC),
podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de Junho de 2017.                          (29 e 30)

Citação Prazo 20 dias - Proc. 0218004-15.2011.8.26.0100. O DR. Luiz Antonio Carrer, Juiz de Direito
da 13ª VC da Capital /SP. Faz Saber a Aparecido Donizeti De Lima RG Nº. 20.473.850, CPF/MF sob.
562.173. 016-20, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumário,
objetivando a Cobrança da quantia de R$ 6.796,88, referente ás despesas da taxa de conservação do
lote 02 da Quadra DB, Empreendimento Ninho Verde - Gleba II. Estando o réu, em lugar ignorado, foi
deferida a Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob
pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será
nomeado curador especial em caso de revelia. Nada Mais. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei.                                                                                                            (29 e 30)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1009168-31.2014.8.26. 0127 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ªVC, do Foro de Carapicuíba, Estado de SP, Dr(a). Leila França Carvalho Mussa, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Catiane Nogueira Paranhos, RG 408230423, CPF 294. 430.268-05, que União Social
Camiliana lhe ajuizou uma Ação Monitória da quantia de R$ 2.395,95, referente ao contrato de prestação
de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito ou
embargue a ação. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de Carapicuíba, aos 03 de abril de 2017.                                   (29 e 30)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1009607-89.2015. 8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro de Taubaté, Estado de SP, Dr(a). Eliza Amélia Maia Santos, na forma da Lei,
Faz Saber a(o) Sérgio Luiz Da Silva, último endereço conhecido Avenida Cinderela, 615, Jardim
Gurilandia - CEP 12071-500, Taubaté-SP, que foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte
de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda em face de seu pai José Juvenal da Silva, falecido,
em que consta o primeiro como habilitando nos presentes autos, alegando em síntese: que o falecido réu
encontrava-se inadimplente com suas obrigações contratuais, deixando de efetuar o pagamento de taxas
de conservação e melhoramentos referentes ao lote 08 da Quadra DD do loteamento Thermas de Sta
Barbara II. Deferida a citação dos sucessores, e encontrando-se o réu Sérgio em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para se
pronunciar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 690 do CPC, prazo este que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Taubaté, aos 31 de maio de 2017.                         (29 e 30)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1039523-11.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Nilo Gallota Filho, CPF 248.751.468-09,que lhe foi proposta uma ação Monitória
por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, lhe ajuizou ação Monitória da quantia de
R$ 4.186,95 (em 01/08/2014) , referente ao contrato de prestação de serviços educacionais relativos ao
curso de Enfermagem, para o ano de 2009, firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré em
lugar ignorado, foi deferida sua citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, em
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, ficando isento de custas e honorários incidindo em
5%, ou oponha embargos ao mandado monitório. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                         (29 e 30)


