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“Muitas vezes é 
a falta de caráter 
que decide uma 
partida. Não se faz 
literatura, política 
e futebol com bons 
sentimentos”.
Nelson Rodrigues (1912/1980)
Jornalista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +1,28% Pontos: 
63.832,15 Máxima de +1,37% 
: 63.891 pontos Mínima de 
-0,19% : 62.908 pontos Volu-
me: 5,88 bilhões Variação em 
2017: 5,99% Variação no mês: 
1,48% Dow Jones: +0% Pontos: 
21.409,07 Nasdaq: +0,28% Pon-
tos: 6.193,98 Ibovespa Futuro: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2529 Venda: R$ 3,2534 
Variação: -0,21% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43 
Variação: -0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2516 Venda: R$ 
3,2522 Variação: -0,39% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2030 
Venda: R$ 3,3970 Variação: 
-0,29% - Dólar Futuro (agosto) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 9,72% ao 
ano. - Capital de giro, 14,08% ao 
ano. - Hot money, 1,50% ao mês. - 
CDI, 10,14% ao ano. - Over a 10,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.214,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,12% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 127,150 
Variação: +0,28%.

Cotação: R$ 3,2675 Variação: 
-0,12% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,1463   Venda: US$ 1,1463   
Variação: +0,57% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7260 Venda: R$ 
3,7280 Variação: +0,32% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6200 Ven-
da: R$ 3,8900 Variação: +0,34%.

+1,07% Pontos: 64.400 Máxi-
ma (pontos): 64.500 Mínima 
(pontos): 63.460. Global 40 
Cotação: 939,631 centavos de 
dólar Variação: -0,07%.

O crescimento de 0,8% 
na produção indus-
trial em maio, refl ete 

expansão no parque fabril 
em 10 dos 14 locais pes-
quisados pelo IBGE, que 
divulgou ontem (11) os 
dados regionalizados da pro-
dução. Segundo a Pesquisa 
Industrial Mensal Regional, 
o crescimento que se refere 
aos dados dessazonalizados 
teve como principal desta-
que o estado do Ceará, onde 
a expansão chegou a 5,9%, 
representando 5,1 pontos 
percentuais acima do cres-
cimento médio nacional da 
indústria. 

     

Produção industrial avança 
em 10 dos 14 locais 
pesquisados no mês de maio

Em seguida vem a Bahia, 
cuja expansão, não menos 
signifi cativa, chegou a 3,6% e 
o Pará, com 3,1%. O Ceará foi 
a segunda expansão consecuti-
va, acumulando em abril e maio 
alta de 7,3%; enquanto a Bahia 
reverteu a queda de 0,7% 
registrado no mês de abril. O 
estado do Pará eliminou parte 
da perda de 7,5% acumulada 
entre fevereiro e abril. No Rio 
Grande do Sul e em São Paulo 
a expansão foi 2,5%; em Santa 
Catarina (1,4%); no Paraná 
(1,4%); e na Região Nordeste 
(1,3%); todos os resultados 
foram acima da média nacional 
da indústria.

Com resultados positivos 
fi caram ainda Goiás, que regis-
trou o mesmo avanço de 0,8% 
do crescimento da indústria 
para a totalidade do país; e 
Pernambuco, que apresentou 
resultado praticamente está-
vel ao crescer apenas 0,1%. 
Entre os quatro estados com 
resultados negativos fi caram 
o Amazonas, cuja indústria 
registrou a maior retração: 
de -3,6%, intensificando a 
queda de 0,6% verifi cada no 
mês anterior. As demais taxas 
negativas foram assinaladas 
no Espírito Santo (-1,9%), 
Rio de Janeiro (-1,6%) e em 
Minas Gerais (-0,2%). 

O maior dinamismo foi “particularmente infl uenciado por fatores relacionados

à expansão na fabricação de bens de capital.

Os dados do IBGE indicam 
que o crescimento de 0,5% 
acumulado pelo indústria 
nos primeiros cinco meses 
do ano (janeiro-maio) refl e-
te expansões em 10 dos 15 
locais pesquisados, frente a 
igual período do ano passado. 
Os avanços mais acentuados 
foram assinalados pelo Rio de 
Janeiro, que ao avançar 4,6%, 

chegou a registrar crescimento 
4,1 pontos percentuais acima 
da média nacional; Santa Ca-
tarina (4,3%); Espírito Santo 
(3,4%); e Paraná (3,1%).

O maior dinamismo foi 
“particularmente infl uencia-
do por fatores relacionados 
à expansão na fabricação de 
bens de capital (voltados para 
o setor agrícola e de constru-

ção); de bens intermediários 
(minérios de ferro, petróleo, 
celulose, siderurgia e deriva-
dos da extração da soja); de 
bens de consumo duráveis 
(automóveis e eletrodomés-
ticos da “linha marrom”); e 
de bens de consumo semi-
-duráveis e não duráveis 
(calçados, produtos têxteis 
e vestuário) (ABr).

Secretário executivo do 

Ministério da Agricultura, 

Eumar Novacki.

Brasília - Em Genebra, onde 
participa do Codex Alimen-
tarius, o secretário-executivo 
do Ministério da Agricultura, 
Eumar Novacki, disse ontem 
11), que a venda de carnes 
brasileiras (bovina, suína e de 
aves) ao mercado externo deve 
crescer 3% este ano.  Missões 
internacionais, que foram in-
tensifi cadas nos últimos meses, 
têm servido para consolidar e 
ampliar negócios nos mercados 
consumidores, explicou.

Durante as reuniões bilate-
rais que participou em Gene-
bra, Novacki fez questão de 
ressaltar as providências adota-
das para assegurar a qualidade 
dos produtos produzidos no 
Brasil. Como exemplo citou a 
modernização dos procedimen-
tos relacionados à produção 
de proteína animal e também 
a legislação do setor, como 
aconteceu com o Regulamento 
da Inspeção Industrial e Sani-
tária de Produtos de Origem 
AnimaI, que foi atualizado em 
março passado. 

Outro aspecto destacado, foi 
a criação do programa de com-
pliance do ministério, visando 
aumentar o controle sobre os 
procedimentos internos e a 

Mosquito transgênico
O programa de controle do Aedes 

aegypti com o uso de mosquitos 
geneticamente modifi cados, desen-
volvido em Piracicaba, será levado 
para Juiz de Fora. A prefeitura da 
cidade mineira assinou contrato 
com a empresa Oxitec, detentora do 
método, para iniciar o projeto em três 
bairros urbanos. Os mosquitos serão 
levados ainda na fase de pupas para 
um posto avançado. Assim que se 
tornarem adultos, os machos serão 
soltos nas casas da área tratada.

A supersafra brasileira este 

ano pode chegar a 237,2 

milhões de toneladas de grãos.

O presidente Michel Temer e o ministro Blairo Maggi participam 

do lançamento do Plano Safra 2017/2018.

Ministro da Fazenda,

Henrique Meirelles.

O ministro da Fazenda, Henri-
que Meirelles, disse ontem (11), 
durante anúncio de fi nancia-
mentos ao agronegócio, que a 
crise observada na política não 
está afetando a recuperação da 
economia. “Embora haja natu-
rais questionamentos de que a 
crise política esteja afetando a 
economia, não há evidências 
disso. Evidência é o que interes-
sa na economia, são números, 
são fatos. Muitos insistem em 
lutar contra os fatos revelados 
nos dados econômicos”.

Em seguida, Meirelles apre-
sentou uma série de dados 
para mostrar que, apesar das 
turbulências na política, os 
agentes econômicos tem recon-
quistado a confi ança, mantendo 
a economia em trajetória de 
recuperação. O principal dado 
destacado foi a recuperação na 
produção industrial de bens 
de capital, que cresceu 3,5% 
em maio em relação ao mês 
anterior, segundo os dados mais 
recentes divulgados pelo IBGE.

“É um sinal importante, sinal 
de que o item que levou o país 
à recessão, recessão que levou 
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Divulgação

O presidente Michel Temer 
rebateu ontem (11), em dis-
curso no Palácio do Planalto, 
os críticos do seu governo e 
agradeceu aos deputados que 
falaram em sua defesa na na 
Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara. Temer 
discursou durante a cerimônia 
de lançamento do Programa 
Nacional de Regularização 
Fundiária e entregou títulos 
de propriedade a moradores 
de áreas não regularizadas. O 
presidente exaltou o período 
que está no governo e afi rmou 
que “enquanto alguns protes-
tam, a caravana passa”.

O presidente destacou o 
caráter descentralizador do 
seu governo, citou medidas 
como a reforma do ensino 
médio e a queda dos juros, e 
comemorou, acrescentando 
que seu governo em um ano 
e um mês fez tanto pelo país 
“como não se fez nos anos 
passados”. O lançamento do 
programa de regularização 
fundiária ocorreu repleto de 
apoiadores. “Temos 13 meses 

Maia pede que deputados 
votem denúncia antes
do recesso

Brasília - O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, fez um 
apelo para que os deputados 
permaneçam em Brasília até 
sexta-feira (14), para que 
o Plenário possa votar pela 
admissibilidade ou não da 
denúncia contra o presidente 
Temer. Maia reconheceu, no 
entanto, que é “muito difícil” 
que isso aconteça, já que seria 
necessário um quórum mínimo 
de 342 deputados na Casa.

“Essa é uma questão que a 
Câmara precisa resolver. Faço 
um apelo aos deputados e depu-
tadas para quem permaneçam 
em Brasília. É uma denúncia 
contra o presidente da Repú-
blica, é grave, então eu espero 
que a gente consiga votar essa 
denúncia o mais breve possível”, 
disse em entrevista coletiva. 

“Do meu ponto de vista pessoal, 
não podemos deixar essa matéria 
para agosto. O Brasil precisa to-
mar uma decisão”, argumentou, 
antes de minimizar qualquer pos-
sibilidade de interferir no recesso. 
Ao fi nal, Maia explicou que votar 
a denúncia em Plenário signifi ca 
retomar a agenda de reformas. 
“Minha função não é fazer a de-
fesa do governo, é garantir que, 
após a denúncia, a agenda de 
reformas vai continuar de forma 
efetiva e permanente (AE).

Rio e São Paulo - O Levan-
tamento Sistemático da Produ-
ção Agrícola (LSPA)de junho 
estima uma safra recorde de 
240,3 milhões de toneladas em 
2017, um avanço de 30,1% em 
relação à produção de 2016, 
quando totalizou 184,7 milhões 
de toneladas, informou ontem 
(11), o IBGE. A estimativa 
é ainda 0,7% maior do que a 
prevista em maio passado, com 
1,7 milhão de toneladas a mais 
de grãos.

Os produtores rurais brasilei-
ros devem cultivar 61,0 milhões 
de hectares na safra agrícola de 
2017, uma elevação de 7,0% em 
relação à área colhida em 2016, 
que totalizou 57,1 milhões de 
hectares. Em comparação à es-
timativa de maio, a área cresceu 
0,2%, o equivalente a 117,4 mil 
hectares a mais. A produção 
nacional de soja será 19,5% 
maior este ano em comparação 
com a obtida em 2016, segundo 
o LSPA. A área colhida com a 
oleaginosa aumentou em 2,3%.

Montadora volta a 
produzir 5 dias da 
semana

São Paulo - Com o aumen-
to da venda de veículos nos 
últimos meses, a fábrica da 
Volkswagen localizada em 
Taubaté, vai voltar a produzir, 
a partir de agosto, em todos 
os cinco dias úteis da semana. 
A decisão interrompe período 
iniciado em maio em que, para 
adequar a produção a uma 
demanda menor, a empresa 
operou com as jornadas de 
trabalho reduzidas, o que não 
permitia que a fábrica produ-
zisse todos os dias.

“As expectativas para o merca-
do como um todo estão melho-
res. Olhando para os resultados 
de maio e junho, a previsão para 
o ano de 2017 cresceu de um 
a dois pontos porcentuais em 
relação ao que esperávamos 
no início deste ano”, afi rmou o 
presidente da Volkswagen no 
Brasil, David Powels. 

Segundo ele, a projeção da em-
presa para o mercado de veículos 
este ano é de expansão de 4% a 
5%. Para 2018, espera-se avanço 
de 5% a 8%. Com isso, Powels 
disse esperar que a ociosidade 
da montadora seja reduzida, mas 
sem falar quanto (AE).

IBGE e Conab elevam suas 
estimativas para a safra de grãos

agrícolas do País, responsáveis 
por 93,5% da estimativa da 
produção brasileira em 2017 e 
87,8% da área a ser colhida. A 
safra de soja será 0,8% supe-
rior ao previsto anteriormente, 
enquanto que o milho cresceu 
0,7%. A produção de milho de 
primeira safra encolheu 0,4%, 
mas a segunda safra aumentou 
1,3%.

A Conab também divulgou 
ontem (11) sua 10ª estimativa 
revelando que a safra brasileira 
de grãos 2016/17 pode alcançar 
237,2 milhões de toneladas - o 
que corresponde a um aumento 
de 27,1%. Conforme relatório, 
o resultado deve-se às condi-
ções climáticas favoráveis e 
ao aumento da produtividade 
média de todas as culturas, com 
destaque para soja e milho, que 
tiveram alto nível de aplicação 
tecnológica. A produtividade 
da soja subiu de 2.870 kg/ha 
para 3.362 kg/ha na atual safra 
e a do milho total, de 4.178 kg/
ha para 5.522 kg/ha (AE).

O milho deve registrar um 
salto de 53,5% na produção em 
2017, com aumento de 17,7% 
na área. Já o arroz terá cresci-
mento de 14,9% na produção, e 
elevação de 3,6% na área a ser 
colhida. O arroz, o milho e a soja 
são os três principais produtos 

Para Meirelles, crise política 
não afeta economia

a uma queda da confiança 
e consequentemente a uma 
queda do investimento, agora 
começam a crescer”, disse Mei-
relles. Citou outros dados que 
indicam recuperação futura da 
economia, como o aumento das 
encomendas de papelão ondu-
lado, utilizado em embalagens, 
que cresceu 13,8% em junho, 
comparado ao mês anterior, 
segundo o ministro.

O ministro disse esperar que 
o desemprego volte a cair a 
partir do segundo semestre. 
“É o último indicador a reagir”, 
afi rmou (ABr).

Temer rebate críticos: “enquanto 
alguns protestam, a caravana passa”

de governo. E é incrível que ao 
longo de tanto tempo não se 
tivesse cuidado dessa matéria, 
que é uma coisa singela. Que 
é pegar quem está no campo 
e dizer ‘olha, você não tem 
o título de propriedade, nós 
vamos te dar’”.

Temer reafi rmou que o que 
está sendo feito é uma injustiça 
contra ele e contra o Brasil. E 
acusou seus adversários de 
quererem paralisar o país. Mais 

cedo, em discurso durante a 
solenidade do anúncio de fi -
nanciamentos ao agronegócio, 
Temer disse que “qualquer que 
seja o resultado” sobre a denún-
cia de corrupção passiva contra 
ele, a decisão será respeitada. 
“Não é hora de dúvida, de 
receios, a hora é de respostas 
rápidas”, acrescentou, ao co-
mentar a votação na Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Câmara (ABr).

Venda de carnes brasileira 
ao exterior deve subir 3%

relação dos fi scais com os pro-
dutores. Novacki disse ainda 
que a intenção é estimular as 
empresas do setor a criarem 
suas regras de compliance. “O 
Agronegócio é setor prioritário 
da economia brasileira do país 
e um dos protagonistas no 
comercio internacional, com 
potencial de crescimento”. O 
secretário reiterou a meta de 
atingir 10% de participação 
no mercado global em cinco 
anos. “É ousada, mas possí-
vel”, frisou. Hoje, o Brasil tem 
quase 7% da fatia do mercado 
de produtos agropecuários do 
mundo (Mapa).
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OPINIÃO
Administração 

inovadora
A Administração 

inovadora parece ser 

um tema difícil para 

defi nir, assim como 

outros assuntos, tanto do 

ponto de vista científi co 

quanto do corrente

Há muitas definições 
aplicáveis na prática. 
O conceito é intuitivo, 

é conhecido, está implícito, ou 
pelo menos assim se pensa, 
mas é difícil de ser colocado 
e expressado em poucas pa-
lavras. Administração inova-
dora parece estar no rol das 
palavras difíceis de definir 
de uma só vez, como amor, 
saudade, cultura, educação, 
qualidade, sentimento, tec-
nologia, paz, justiça, talento e 
outras tantas. Aqui se perdem 
os dicionários...

Afi nal, como defi nir adminis-
tração inovadora?

Um matemático, seguindo a 
lógica da teoria do limite, pode-
ria concluir que a administra-
ção inovadora representa uma 
diferença. Uma diferenciação, 
portanto. O problema é que, 
na teoria do limite, a variável 
passa por variação em que o 
limite tende a zero ou infi nito. 
Então, nesse caso, como fi ca o 
conceito de diferença? Qual o 
limite que uma diferenciação 
deve ter para que o resultado 
represente uma administração 
inovadora? 

A questão é pertinente, pois 
os efeitos da aplicação dessa 
mudança, que representa uma 
inovação, poderão ser muito 
diferentes na realidade do 
mercado, que depende signi-
fi cativamente da percepção 
e dos requisitos dos clientes 
e consumidores. Que limites 
diferenciam revitalização, 
renovação, variação, inovação?

Inovar requer ousadia e 
coragem, mas acima de tudo 
sabedoria. É preciso valorizar 
as experiências adquiridas 
no passado, perceber todas 
as nuances da realidade que 
o presente nos coloca e, 
finalmente, estar atento a 
mudanças e oportunidades 
que o futuro nos reserva. A 
parte seguinte do problema 
parece ser tão ou mais difícil 
que a primeira: como efetuar a 
administração da inovação? As 
empresas consideram a gestão 
da inovação como o processo 
de descobrir, criar e imple-
mentar ou comercializar novas 
ideias, produtos, processos e 
serviços. As empresas mais 

bem sucedidas consideram a 
inovação uma competência 
essencial para sua competiti-
vidade e crescimento.

A gestão da inovação sus-
tentável objetiva vencer a 
concorrência, remunerando 
o investidor, envolvendo as-
pectos estratégicos e táticos 
relacionados com a gestão do 
capital intelectual, a concep-
ção do modelo de negócio e 
a incorporação de aprimo-
ramentos tecnológicos que 
permitam diferenciar produ-
tos e serviços. Qual o perfi l 
de empresa ou organização 
adequado para isso? E o que 
dizer de seus funcionários e 
gestores? Quais deverão ser 
seus conhecimentos e como 
deverá ser sua formação?

Sucesso empresarial passou 
a depender das pessoas com 
competência em entender os 
habilitadores tecnológicos que 
moldarão o mercado (produtos 
e estilo de vida). A tecnologia 
tornou-se um fator de pro-
dução quase independente, 
capaz de determinar a com-
petitividade em qualquer setor 
econômico. A tecnologia mais 
impactante do início do inicio 
do século XXI é, sem dúvida, 
a tecnologia de Informação e 
comunicação.

O desenvolvimento dos 
países passa necessariamente 
pela inovação tecnológica, a 
qual deveria ser compreendida 
como um fator estratégico para 
as empresas e para os países. É 
esse o enfoque dado por este 
artigo, que trata, entre outros 
tópicos, da evolução do concei-
to de inovação tecnológica, da 
importância da inovação para 
o crescimento dos países e de 
sua relação com outros aspec-
tos organizacionais e com o 
ambiente de negócios.

É nesse contexto que as 
organizações precisam tornar 
sua cultura mais propícia 
à administração inovadora 
(criar, identifi car e adotar). 
A inovação tecnológica é um 
processo que pode e deve ser 
gerenciado, em nível estratégi-
co e nos seus desdobramentos 
em outros processos das or-
ganizações, como o desenvol-
vimento de novos produtos, 
tanto bens (tangíveis) como 
serviços (intangíveis). 
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Italianos confi am mais no Papa que na política, diz pesquisa.

O levantamento feito pelo 
Demos-Coop, com 1.409 
italianos, elaborou o 

“Mapa das Palavras 2017” e 
mostrou que tanto entre as 
pessoas como entre temas 
mais abrangentes, o Pontífi ce 
é muito respeitado pela grande 
maioria.

O estudo usou como metodo-
logia uma ideia simples: citou 
40 palavras e os entrevistados 
tinham que dar uma nota de 1 
a 10 sobre o que sentiam em 
relação a elas, se era um senti-
mento positivo ou negativo. Em 
primeiro lugar, como palavras 
mais atuais positivas, está a fra-
se “ambiente e energias renová-
veis”, seguida por “voluntaria-
do”, “coração”, “meritocracia” 
e “Papa Francisco”. Na última 
posição nesse quesito aparece 
o termo “políticos”, seguido 
por “terrorismo”, “Trump” e 
“Partidos”.

Roger Moore como James Bond: fi lmes da saga 007

serão exibidos em Cuba.

Os fi lmes de James Bond, o 
espião mais famoso do cinema, 
serão exibidos em público em 
Havana, capital de Cuba, pela 
primeira vez desde que a saga 
criada por Ian Fleming chegou 
às telonas, em 1962. Entre os 
dias 2 e 31 de agosto, a cidade 
receberá o ciclo de cinema 
“Meu nome é Bond, James 
Bond”, que exibirá uma série 
de produções da saga “007”, 
agente dos serviços secretos 
britânicos já interpretado por 
nomes como Sean Connery, 
Roger Moore, Pierce Brosnan 
e, o mais recente, Daniel Craig.

James Bond, com sua frieza 
frente ao perigo, seu humor 
ácido e seu desprezo elegante 
à disciplina britânica, foi um 
desconhecido em Cuba durante 
várias décadas, quando suas 
aventuras tinham como alvo 
a “ameaça soviética” e busca-
vam enaltecer os mecanismos 
da Guerra Fria. No entanto, 
nos últimos anos, o “gelo” em 
torno de Bond se quebrou na 
ilha, e seus fi lmes passaram a 
ser mais conhecidos, porém 

A maior parte desses animais é altamente explorada

pelos seus donos.

Os turistas que em suas via-
gens a países da Ásia partici-
pam de atividades nas quais os 
elefantes são os protagonistas 
devem pensar em duas vezes 
antes de realizá-las. Segundo 
relatório da organização World 
Animal Protection divulgada 
nesta semana, a maior parte 
desses animais é altamente 
explorada pelos seus donos e 
tratada com crueldade.

A entidade de proteção dos 
animais examinou as condi-
ções de vida de cerca de 3 
mil elefantes que “trabalham” 
em atividades turísticas de 
nações como Tailândia, Laos, 
Camboja, Nepal, Sri Lanka e 
Índia durante 2014 e 2016 e 
concluiu que três em quatro 
desses mamíferos vivem em 
condições “inaceitáveis”, 
sendo acorrentados dia e noite 
sem comida ou tratamentos 
adequados.

Como se não bastasse, os fi -
lhotes também são separados 
das suas mães e sofrem cruéis 
processos de adestramento 
para se tornarem dóceis e sub-
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Italianos confi am mais 
no Papa que na política

Uma pesquisa de opinião mostrou que os italianos relacionam o nome do papa Francisco à esperança e 
aos bons sentimentos, enquanto partidos e lideranças políticas são ao que é negativo

vamente, a frase “ambiente e 
energias renováveis” apare-
ceu na 1ª colocação positiva, 
seguida por “trabalho” e 
“Papa Francisco”.

Apesar de terem recebido 
um percentual um pouco maior 
que na primeira votação, nova-
mente entre os mais negativos, 
estão partidos políticos e seus 
expoentes. Grillo, Berlusco-
ni, “partidos”, Força Itália, 
“políticos”, Renzi, M5S, PD e 
Renzi são os menos votados na 
categoria futuro. “As palavras 
são importantes. Servem para 
representar a realidade. Mas 
também para construi-la. Por-
que a realidade social não existe 
sem as nossas palavras”, dizem 
os especialistas que fi zeram 
o estudo. Segundo o Demos-
-Coop, Jorge Mario Bergoglio 
é “a única pessoa capaz de 
suscitar paixão e esperança” no 
levantamento (ANSA).

Da posição 36ª a 29ª entre 
os negativos, aparecem uma 
série de figuras políticas e 
partidos. Beppe Grillo, líder 
do Movimento Cinco Estrelas 
(M5S), Silvio Berlusconi e sua 
sigla Força Itália, Liga Norte e 
seu presidente Matteo Salvi-

ni, M5S, Partido Democrático 
e o ex-premier Matteo Renzi 
ocupam os lugares menos “in” 
da pesquisa. Os pesquisado-
res também apontaram quais 
os sentimentos em relação 
ao futuro que as mesmas 
palavras representavam. No-

Três em quatro elefantes são 
maltratados em turismo na Ásia

missos durante os espetáculos 
ou o transporte de turistas. Dos 
países examinados, o pior deles 
é a Tailândia, que é responsável 
por três quartos de todos os 
elefantes em cativeiro para fi ns 
turísticos.

“Se é possível montar, abraçar 
ou interagir com um animal 
selvagem é provavelmente por-
que ele está sendo tratado com 
crueldade”, explicou o autor 

do relatório, Jan Schimidt-
-Burbach. A organização afi r-
mou que a pesquisa tem como 
objetivo sensibilizar os turistas 
do assunto e tentar impedir que 
eles agendem ou participem 
dessas atividades. Ela também 
ressaltou que já conseguiu 
convencer 160 companhias de 
viagem a suspenderem a venda 
e a promoção desses pacotes 
(ANSA).

James Bond será exibido em 
Cuba pela 1ª vez

sempre circulando “de mão em 
mão”, nunca exibidos em salas 
de cinema. 

Connery, um dos mais céle-
bres intérpretes de 007, é bas-
tante admirado no país por seu 
papel em “A tenda vermelha”, 
uma rara coprodução entre 
Itália e União Soviética. Como 
parte da promoção do ciclo de 
cinema, a imprensa local até 
afi rma que Bond não é um per-

sonagem nascido inteiramente 
da imaginação de Fleming, já 
que teria sido inspirado em 
pessoas que o escritor conhe-
ceu durante a Segunda Guerra 
Mundial, quando trabalhava 
na inteligência da Marinha do 
Reino Unido. Desde 1962, já 
foram lançados 24 fi lmes do 
agente secreto, o último deles, 
“007 Contra Spectre”, em 2015 
(ANSA).

O número representa uma expansão de 11,3% 
em relação ao mesmo período do ano passado. 
Segundo o superintendente nacional de Pessoa 
Física da Caixa, Lessandro Werner Thomaz, o 
penhor é ideal para quem necessita de emprés-
timo rápido e fácil. "É uma linha de crédito sem 
burocracia, pois dispensa avaliação de risco de 
crédito".

A pessoa que possuir um bem confeccionado 
em ouro, prata, diamantes, pérolas, relógio ou 
canetas de valor poderá levar a joia para uma 

avaliação especializada na Caixa, em uma das 
466 agências que operam o Penhor em todo o 
Brasil, e receber o dinheiro na hora. Com taxa de 
2,10% a.m., o Penhor da Caixa pode ser renovado 
quantas vezes o cliente quiser. 

O empréstimo poderá chegar até 100% do valor 
do bem para clientes com conta salário na Caixa e 
relacionamento com o banco. Depois de quitar o 
contrato, o cliente recebe seu bem de volta. Para 
consultar as agências que operam com penhor, 
acesse o site (www.caixa.gov.br/penhor).

Penhor da Caixa movimenta
R$ 7,2 bilhões no semestre

Projeto institui 
política para a 
produção de 
café superior

O cultivo de cafés superio-
res poderá contar com uma 
política específi ca, que inclui o 
crédito rural para a produção, 
industrialização e comerciali-
zação; a pesquisa agrícola e o 
desenvolvimento tecnológico; 
a assistência técnica e a ex-
tensão rural; o seguro rural; as 
certifi cações de origem, social 
e de qualidade dos produtos. É 
o que estabelece o projeto que 
institui a Política Nacional de 
Incentivo à Produção de Café 
de Qualidade.

A proposição, que aguarda 
votação na Comissão de Assun-
tos Econômicos do Senado, tem 
o objetivo de elevar o padrão de 
qualidade do café brasileiro por 
meio do estímulo à produção, 
industrialização e comerciali-
zação de cafés de categorias 
superiores, assim considerados 
os cafés das espécies Coffea 
arabica e Coffea canephora 
(conillon ou robusta). Tam-
bém contempla a capacitação 
gerencial e a formação de mão 
de obra qualifi cada; o associa-
tivismo, o cooperativismo e os 
arranjos produtivos locais; as 
informações de mercado; e os 
fóruns, câmaras e conselhos 
setoriais, públicos e privados.

Entre as ações que deverão 
ser implementadas na execu-
ção da política pelo Conselho 
Deliberativo da Política do 
Café (CDPC) e demais órgãos 
competentes estão a de estabe-
lecer parcerias com entidades 
públicas e privadas. De autoria 
do deputado Evair Vieira de 
Melo (PV-ES), o projeto teve 
como relator o senador Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES), favorável 
à proposição, também encami-
nhada para análise da Comissão 
de Agricultura. De acordo com 
estimativa do Ministério da 
Agricultura, o Valor Bruto da 
Produção (VBP) da lavoura de 
café foi superior a R$ 24 bilhões 
em 2016, valor 20% superior ao 
VBP do ano anterior. 

O café arábica representa, 
aproximadamente, 85% da 
produção total do grão, en-
quanto a produção do conillon 
ou robusta representa cerca de 
15% do total. Destacam-se os 
estados de Minas Gerais, maior 
produtor nacional do grão, com 
60% de toda a produção nacio-
nal. Os números da produção 
garantem ao Brasil a posição 
de maior produtor de café do 
mundo e, por consequência, de 
maior exportador, destinando 
mais de 35 milhões de sacas 
ao exterior na safra 2015/2016, 
com uma receita superior a 
US$ 5 bilhões. Internamente, 
o Brasil consome cerca de 20 
milhões de sacas de café anu-
almente, o que representa um 
consumo per capita anual de 
4,9 kg (Ag.Senado).
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É preciso fazer a 
lição de casa antes 
de mudar a tabela

de imposto de renda

O mercado prevê 

défi cit de mais de R$ 

147 bilhões de reais 

em 2017. A estimativa 

foi levantada pela 

Secretaria de Política 

Econômica do Ministério 

da Fazenda

Essa é a previsão do 
resultado primário do 
Governo brasileiro este 

ano. A equipe econômica prevê 
rombos milionários nas contas 
públicas também nos próximos 
anos. Superávit, pelo jeito, so-
mente em 2020. Não podemos 
esquecer que o último superá-
vit ocorreu em 2013, de lá para 
cá o Governo mais gasta do que 
arrecada.  Mas o que isto tem 
a ver com possíveis alterações 
na tabela de Imposto de Renda 
da pessoa física?

Antes de entrar no detalhe 
tributário, gostaria de fazer 
uma comparação entre o últi-
mo ano que tivemos superávit 
(2013) e o ano de 2016. A 
arrecadação de tributos fede-
rais cresceu cerca de 13,8%. 
Enquanto isso, gastos com 
benefícios previdenciários e 
pessoal cresceram juntos nada 
mais, nada menos que 36,2%. 
Ou seja, crescemos mais em 
despesas do que em receitas. 
Vejam, se isso ocorre na casa de 
uma família, será que o cami-
nho seria reduzir a sua receita? 
Sua renda? Imagino que não. 
No mínimo deve mantê-la.

A ideia não é ruim, pelo 
contrário.  Eu, como cidadão 
possivelmente seria atingido. 
Mas antes de mexermos nisso 
precisamos arrumar a casa. O 
Governo vem tentando fazer 
mudanças em busca do equilí-
brio. A reforma da previdência 
é um caminho. Os valores 
pagos de INSS ultrapassam a 
casa de R$ 500 bilhões de reais, 
maior do que arrecadação de 
qualquer tributo. 

A reforma trabalhista pode 
gerar mais empregos com 
menos burocracia e riscos 
paras as empresas. Isso faria 
nossa economia girar e, con-
sequentemente, aumentar a 
arrecadação. Por isso, apoiar as 
reformas já seria um caminho 

de vital importância. Na esfera 
tributária o Governo tirou as 
desonerações que não gera-
vam grandes benefícios para a 
sociedade, mas sim para uma 
parcela menor da população, 
os empresários.

Por isso não sou favorável 
a simples alteração da tabela 
de Imposto de Renda neste 
momento, mas sim de mexer 
em outras questões tributá-
rias em conjunto. Antes disso 
necessitamos de uma reforma 
tributária urgente. Desbu-
rocratizar as empresas com 
excesso de obrigações seria 
um dos caminhos. Simplifi car 
o modelo tributário atual tam-
bém seria bem-vindo, como 
ocorre em outros países. Em 
palestra recente do deputado 
paranaense Luis Carlos Hauly, 
foi nos apresentado estatísticas 
interessantes, comparando o 
Brasil com outros países. 

Enquanto nosso país tributa 
em média 18% de imposto 
de renda, países de primeiro 
mundo como Dinamarca, 
Austrália, Nova Zelândia e 
Estados Unidos tributam no 
mínimo 40% sobre a renda 
de pessoas físicas e jurídicas. 
Se compararmos a tributação 
sobre o consumo, o Brasil é um 
dos primeiros do ranking, com 
percentual próximo de 45%. 
Grandes potenciais mundiais 
tributam em média 25%. 

Ou seja, a reforma tributária 
no sentido de incentivar o 
consumo, reduzindo tributos 
desta natureza e aumentando 
o Imposto sobre a renda parece 
ser o melhor caminho. A regu-
lamentação do Imposto sobre 
Grandes Fortunas, prevista na 
constituição de 1988, deveria 
acontecer também.  Por isso 
sou contra a redução da tabela 
de imposto de renda de manei-
ra isolada, é necessário fazer de 
forma conjunta com os fatos 
citados acima e, sobretudo, 
com a queda da sonegação e 
corrupção em nosso país. 

Portanto, as reformas e 
operações contra a corrupção 
devem acontecer primeiro. 

 
(*) - É coordenador e professor de 

programas de MBA da Universidade 
Positivo nas áreas Tributária, 

Contabilidade e Controladoria.

Marco Aurélio Pitta (*)

A - Linguagem Corporal
Quantos líderes perdem a confi ança dos colaboradores de sua equipe 
por não terem uma comunicação efi caz? É justamente com o objetivo 
de ajudar as pessoas a fortalecer o seu carisma, a sua imagem e postura 
e, assim, obter um maior poder de persuasão, que o Instituto Eduardo 
Shinyashiki realiza o Seminário Inner Vision, neste sábado (15), das 9h00 
às 20h00. A técnica Inner Vision é fundamental para decodifi car e com-
preender a nossa própria linguagem corporal e também a das pessoas ao 
nosso redor. É um verdadeiro espelho dos hábitos mentais, das crenças, 
das experiências de vida e de como o indivíduo se posiciona perante aos 
seus objetivos e desafi os. Mais informações: tel. 2713-1013 (contato@
edushin.com.br) ou  (www.seminarioinnervision.edushin.com.br).

B - Agrimarketing Competition
Com o objetivo de promover o empreendedorismo e o desenvolvimen-
to do setor agrícola, o MarkEsalq - grupo de extensão e pesquisa nas 
áreas de marketing da Esalq/USP-, em parceria com a Bayer, realiza a 
1ª AgriMarketing Competition, uma competição que oferece prêmios 
de até R$ 3 mil para os melhores projetos de soluções para a cadeia do 
agronegócio. Além da quantia em dinheiro, o primeiro colocado poderá 
contar com a consultoria da startup IZAgro para tirar a sua ideia do 
papel. Poderão participar estudantes de graduação de todas as áreas do 
conhecimento, organizados em grupos de até seis pessoas, que apresen-
tem algo que seja aplicável ao agronegócio e à área de alimentos, bem 
como um plano de inserção no mercado. Mais informações e inscrições 
(www.agrimarketing.com.br). 

C - Reabilitação Neuropsicológica
O curso de especialização em “Reabilitação Neuropsicológica - Tópicos 
Básicos para atendimento da Criança e do Idoso”, oferecido pela UFSCar, 
está com o período de inscrições aberto até o próximo dia 31 de julho.
Dentro da área, são abordadas doenças neurológicas da infância e do 
envelhecimento, além de temas como cérebro, desenvolvimento, quali-
dade de vida, memória, linguagem e percepção. A pós-graduação trata 
dos principais conceitos relacionados ao tratamento de problemas entre 
o cérebro e o comportamento humano, desde a avaliação do paciente ao 
plano de reabilitação, passando também por expectativas e prognósticos. 
O curso tem a duração de quatro semestres, num total de 360 horas/aula. 
Mais informações: (www.reabilitaneuro2017.faiufscar.com). 

D - Biblioteca para Todos
O acervo da Biblioteca Alceu de Amoroso Lima (Tristão de Ataíde), na 
sede do legislativo paulista, está aberta para uso do público em geral. 
O acervo de 9 mil livros, da área jurídica legislativa, literatura clássica e 
da História de São Paulo em sua maioria, estava disponível apenas para 
funcionários da Casa e para empréstimo interbiblioteca, em que outras 
instituições se responsabilizam pelas obras retiradas. Com essa medida, 
qualquer cidadão munido de comprovante de residência e documento 
de identifi cação poderá retirar até três livros por 15 dias. Além da bi-
blioteca, a Alesp dispõe, em prédio anexo, de um acervo que conta a 
história do Estado de São Paulo. Documentos e registros fotográfi cos 
que datam do período do Império, da República Velha até os dias de 
hoje. Informações: tel. 3886-6629. 

E - Cibersegurança Summit 
Empresas do mundo todo enfrentam grandes ameaças cibernéticas. 
Uma espantosa gama de interesses maldosos recaem sobre elas, que vão 
desde casos de fraude, roubo de identidade pessoal ou de propriedade 
intelectual até espionagem industrial, interrupção de serviços, danos 
físicos, chantagem, entre outros. Para discutir os desafi os desse ramo, a 
Cyber Security Summit Brasil, primeira conferência de cibersegurança 
summit no país, reunirá, entre os próximos dias 21 e 22, no Sheraton Sao 
Paulo WTC Hotel, profi ssionais de alto escalão, funcionários do governo, 
diretores, gerentes e analistas de TI, especialistas em segurança e em 
tecnologia para debater sobre os desafi os das ameaças atuais no ciberes-
paço. Outras informações: (http://www.cybersecuritysummit.com.br).

F - Seleção de Artigos
A Revista Cultura e Extensão USP, publicação da Pró-Reitoria de Cultura 
e Extensão Universitária da USP, está selecionando artigos para sua 18ª 
edição, que tratará do tema Arte e Sociedade. Podem participar do pro-
cesso de seleção docentes e pesquisadores de universidades brasileiras 
e estrangeiras nas diversas áreas do conhecimento. O objetivo é abrir 
espaço para pesquisadores e coordenadores de projetos desenvolvidos 
junto à comunidade discorram sobre seu trabalho nessa área, em uma 
linguagem acessível ao público. Os trabalhos devem ser encaminhados 
à revista por e-mail (revistacultext@usp.br) até 30 de agosto, de acordo 
com as normas disponíveis na página da revista em: (www.prceu.usp.
br/revista).

G - Setor de Climatização
A 20ª edição da Febrava, mais importante feira do setor AVAC-R (Aque-
cimento, Ventilação, Ar Condicionado e Refrigeração) da América Latina, 
espera reunir mais de 30 mil visitantes entre os dias 12 e 15 de setem-
bro, no São Paulo Expo. Já estão confi rmadas mais de 500 empresas, 
nacionais e internacionais, que apostam no aquecimento da economia e 
na ampliação de seus negócios. Segundo dados da Associação Brasileira 
de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento, o setor 
deve apresentar crescimento de 5% e faturamento de R$ 28 bilhões em 
2017. Pela primeira vez a feira acontece simultaneamente à Equipotel, 
voltada ao setor de hospitalidade com soluções para turismo, hotelaria 
e food services. Mais informações: (www.febrava.com.br). 

H - Acervos Culturais
A Biblioteca Brasiliana José e Guita Mindlin, na Cidade Universitária, 
realiza nos dias 7 e 8 de agosto, das 9h30 às 17h00, o seminário ‘Rumos 
atuais e futuro da conservação no Brasil’, em homenagem a Guita Min-
dlin, um dos nomes mais respeitados na área da conservação e restauro. 
Objetiva promover uma refl exão crítica sobre a área da conservação, pre-
servação e restauração de acervos, com destaque às mudanças ocorridas 
nesse setor. Terá debates em sua programação e abordará a presença 
crescente de acervos físicos e eletrônicos, as diversas contribuições 
para a salvaguarda do patrimônio cultural e as possíveis políticas de 
cooperação entre as várias instituições, entre outros temas. Inscrições 
tel. 3091-1154 ou (bbm@usp.br).

I - Destino Exótico
O Réveillon é uma das datas mais esperadas do ano. Para torná-la ainda 
mais especial, a Descubra Turismo (www.descubraturismo.com.br) – espe-
cialista em destinos exóticos - oferece um roteiro de viagem que coloca a 
bela Patagônia, como cenário para as festividades. Com paisagens de deixar 
qualquer um impressionado, Ushuaia é conhecida como o “fi m do mundo” 
por ser a cidade mais austral do mundo. Mais ao norte do país, a pequena 
El Calafate encanta por sua localização às margens do Lago Argentino e 
também pela quantidade de geleiras que abriga. O roteiro ‘Réveillon na 
Patagônia’ tem saída no dia 27 de dezembro e valores a partir de US$ 2.195 
por pessoa. Conta com passagem aérea, seis noites de hospedagem, sendo 
três em Ushuaia e três em El Calafate, com café da manhã.

J - Construções Verdes
Entre os dias 8 e 10 de agosto, acontece a Greenbuilding Brasil Conferência 
Internacional e Expo 2017, no São Paulo Expo, evento que trará, entre 
outros, especialistas para falar sobre a certifi cação Internacional WELL, 
que avalia questões como qualidade do ar, água, nutrição, luz, conforto, 
fi tness e mente para garantir o conforto dos usuários. A promoção das 
melhores práticas em construções e edifi cações verdes não se restringe 
a reduções no consumo de energia e insumos, mas contempla também 
a qualidade do ambiente, tendo como fator de avaliação a satisfação do 
ocupante. Saiba mais pelo site: (http://expogbcbrasil.org.br/).
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A confi ança do empresário do comércio paulistano se manteve 

estável em um patamar otimista.

Em junho, o Índice de 
Confi ança do Empresá-
rio do Comércio (ICEC) 

registrou estabilidade (-0,1%), 
ao alcançar 104,2 pontos. Na 
comparação com junho do 
ano passado, o índice cresceu 
29,3%. Apurado mensalmente 
pela FecomercioSP, o ICEC 
varia de zero (pessimismo total) 
a 200 pontos (otimismo total).

Na segmentação por porte, 
houve um aumento de 5,8% 
na confiança das empresas 
com mais de 50 funcionários, 
ao passar de 106,7 pontos em 
maio para 112,8 pontos em 
junho; enquanto a confi ança 
dos empresários de companhias 
com menos de 50 colaboradores 
registrou leve queda (-0,2%), 
passando de 104,2 pontos para 
os atuais 104 pontos. Na com-
paração anual, tanto grandes 

As estimativas ultrapassa as 240 milhões de toneladas pela 

primeira vez no país.

As projeções para um recor-
de na safra de grãos em 2017 
continuam aumentando e os 
últimos números relativos ao 
Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola (LSPA) 
de junho, divulgados ontem 
(11) pelo IBGE, estimam que 
a produção total de cereais, 
leguminosas e oleaginosas 
deverá atingir 240,3 milhões 
de toneladas. O resultado, 
além de ser recorde, é 30,1% 
maior do que o da safra do 
ano passado, que foi de 184,7 
milhões de toneladas. 

A estimativa da área a ser 
colhida subiu 7% atingindo 
61 milhões de hectares. Em 
2016, a área colhida foi de 57,1 
milhões de hectares. São espe-
rados recordes na produção da 
soja e do milho. As previsões 
indicam que a safra da soja atin-
ja 114,8 milhões de toneladas, 
resultado 19,5% maior do que 
a do ano passado, enquanto a 
do milho deverá atingir 97,7 
milhões de toneladas, cresci-
mento de 53,5%.

Em relação a 2016, houve 
crescimento de 2,3% na área 
a ser colhida da soja, de 17,7% 
no milho e 3,6% no arroz. Já 
as estimativas da produção do 

Rio paga última 
parcela do salário de 
abril dos servidores 

A Secretaria de Estado de 
Fazenda do Rio de Janeiro 
quita hoje (12) os vencimentos 
de abril dos servidores ativos, 
aposentados e pensionistas que 
ainda não receberam o salário 
integral. Serão depositados R$ 
210 milhões, no total. Os valores 
serão creditados ao longo do 
dia, mesmo após o término do 
expediente bancário. O valor 
líquido da folha do Executivo 
é de R$ 1,6 bilhão.

O governador Luiz Fernando 
Pezão teve encontro ontem 
(11), Brasília, com o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
quando negociou a assinatura 
do acordo de recuperação fi scal. 
Também participou do encon-
tro a secretária do Tesouro 
Nacional, Ana Paula Vescovi. 
Com a assinatura do Regime de 
Recuperação Fiscal, o governo 
pretende quitar as dívidas com 
os servidores estaduais e for-
necedores, colocando em dia 
as contas do estado.

O Regime de Recuperação 
Fiscal permite que estados com 
alto nível de endividamento 
e problemas de caixa tenham 
o pagamento da dívida com a 
União suspenso por três anos, 
prorrogáveis por igual período. 
Para isso, têm que atender às 
contrapartidas constantes na 
proposta. A lei complementar 
que institui o regime foi san-
cionada, sem vetos, no dia 19 
de maio pelo presidente Michel 
Temer (ABr).

A
rt

e/
TU

TU

A
rq

ui
vo

/A
B

r

Confi ança do empresário do 
comércio se mantém estável
Após o novo capítulo da crise política que se instaurou no País em maio, a confi ança do empresário do 
comércio paulistano não foi abalada e se manteve estável em um patamar otimista

mentos ao longo de 2017. Não 
há como negar que o ambiente 
econômico está mais propício 
aos negócios neste ano, mas, 
por outro lado, a variável políti-
ca teima em colocar obstáculos 
arenosos ao desenvolvimento 
natural das atividades empre-
sariais no Brasil.

De uma maneira geral, a queda 
da infl ação tem levado à estabiliza-
ção da renda, que, aliado à queda 
dos juros, abre expectativa para 
melhoria de condições de crédito 
das famílias. A queda da confi ança 
em relação ao futuro, segundo a 
FecomercioSP, denota a insegu-
rança com o cenário político cada 
vez mais instável, com novos es-
cândalos no governo, o que coloca 
em risco a aprovaçãodas reformas 
extremamente necessárias para 
o futuro econômico do País (AI/
FecomercioSP).

quanto pequenas empresas 
apresentaram altas, de 42,1% 
e 29%, respectivamente.

Segundo a assessoria econô-
mica da FecomercioSP, pode-se 

dizer que os empresários estão 
em estado de atenção em razão 
do ambiente político muito mais 
tenso, desde meados de maio, 
em decorrência dos aconteci-

IBGE mantém projeção 
recorde para safra de grãos

milho somam 97,7 milhões de 
toneladas. Estes três produtos 
representaram, juntos, 93,5% 
da estimativa da produção total 
da safra deste ano e 87,8% da 
área a ser colhida. Os destaques 
foram para o amendoim primei-
ra safra (26,2%), cebola (5,7%), 
batata-inglesa 2ª safra (4,5%), 
batata-inglesa 3ª safra (2,3%), 
batata-inglesa 1ª safra (1,6%), 
milho 2ª safra (1,3%), soja 
(0,8%), milho 1ª safra (-0,4%), 
feijão 3ª safra (-1,4%), feijão 2ª 
safra (-3,9%) e amendoim 2ª 
safra (-54,3%).

Na avaliação do gerente do 

Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola, Carlos 
Alfredo Guedes, chama a aten-
ção que as estimativas de safra 
tenham ultrapassado as 240 
milhões de toneladas, o que 
acontece pela primeira vez no 
país. “O milho e a soja foram 
os principais responsáveis por 
esse novo patamar. No caso do 
milho, a segunda safra puxou 
a produção para cima e deve 
ser responsável pela maior 
parte da safra deste cereal em 
2017. Em junho, estimamos 
que essa participação seja de 
68,4%” (ABr).
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Imposto sobre consumo 
é fator estratégico na 

reforma tributária

A reforma tributária, 

tão premente quanto 

negligenciada desde 

a promulgação da 

Constituição de 1988, 

há 29 anos, ressurge no 

Congresso Nacional

A atual proposta do re-
lator da reforma tribu-
tária, deputado federal 

Luiz Carlos Hauly, extingue 
sete tributos federais (IPI, 
IOF, CSLL, PIS, Pasep, Cofi ns 
e salário-educação), o ICMS 
(estadual) e o ISS (municipal), 
substituindo-os pelo Imposto 
sobre Valor Agregado (IVA), 
o Imposto Seletivo e a Contri-
buição Social sobre Operações 
e Movimentações Financeiras, 
é uma das concepções que se 
aproxima das que têm sido pre-
conizadas ao longo do tempo 
pelos setores produtivos e por 
especialistas no tema.

O Governo Federal, embora 
tendo apoiado essa iniciati-
va parlamentar, já atenuou 
o cronograma, anunciando 
alterações no PIS/Cofi ns no 
primeiro semestre e o início da 
reforma do ICMS, nos últimos 
seis meses do ano. Espera-
-se que o terremoto político 
que sacode Brasília não adie, 
mais uma vez, a revisão de 
nosso sistema tributário com 
uma reforma da dimensão 
do problema a ser tratado. 
Feita a ressalva, é importante 
entender que, qualquer que 
seja a proposta que venha a 
ser adotada, ela deve ter uma 
base técnica e politicamente 
consistente, que garanta sua 
sustentação, efi cácia e atenda 
às necessidades contemporâ-
neas atreladas à cobrança de 
impostos pelo Estado.

Em nossa visão de agentes 
fi scais de renda, o conjunto 
de dez princípios que defen-
demos para o sistema tribu-
tário brasileiro vai garantir a 
natureza técnica dos tributos, 
para responder aos desafi os do 
desenvolvimento sustentado 
e da justiça social. O imposto 
que queremos está baseado 
nos seguintes princípios: ga-
rantir os recursos para o bom 
funcionamento do Estado; não 
atrapalhar a economia; ser a 
porta de entrada para a cidada-
nia; ser simples e transparente; 
favorecer o equilíbrio federati-
vo; oferecer segurança jurídica 
para os negócios; estimular o 
cumprimento espontâneo das 
obrigações tributárias; fechar 
portas para a corrupção; inibir 
a sonegação; e aproximar o 
fi sco da sociedade. 

Esse é o cerne do Movimento 
VIVA, criado a partir de uma 
parceria inédita da Associação 
dos Agentes Fiscais de Ren-
das do Estado de São Paulo 
(Afresp) com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento 
(BID), visando defender prin-
cípios integrados para a criação 

de um Brasil economicamente 
forte e socialmente justo.

Esses dez pontos são es-
senciais para que o sistema 
tributário brasileiro responda à 
necessidade de crescimento do 
PIB e atenda — fi nalmente! — 
aos princípios constitucionais 
basilares da justiça fi scal: equi-
dade e capacidade contributi-
va. Nosso atual arcabouço de 
impostos está muito distante 
de estimular a economia e mais 
ainda dos preceitos contidos 
na Constituição de 88, em 
especial no tocante à redução 
das disparidades regionais 
e de renda e erradicação da 
pobreza.

Nesse contexto, o ICMS, por 
ser incidente sobre o consu-
mo, tem papel estratégico. O 
primeiro ponto a ser lembrado 
é que se trata de tributo indi-
reto, embutido no preço de 
produtos e de alguns serviços 
(combustíveis, energia elétrica 
e comunicações). É, portan-
to, pago pelos consumidores 
fi nais. Outro item muito im-
portante a ser levado em conta 
é o fi m da guerra fi scal, cuja 
principal munição é justamen-
te o ICMS, pois cada Estado 
legisla livremente sobre ele, 
concedendo incentivos na 
busca de investimentos, sem 
qualquer coordenação e sem 
atender a uma política nacional 
de desenvolvimento regional. 

O Conselho Federal de 
Política Fazendária (Confaz), 
constituído pelos secretários 
de fazenda de todos os Es-
tados e do Distrito Federal 
e presidido pelo ministro da 
Fazenda, há muito tempo não 
consegue cumprir sua missão 
de equilibrar e conferir equa-
nimidade às alíquotas do ICMS. 
É preciso reforçar o papel do 
colegiado e “limpar” todos os 
itens de exceção que se foram 
acumulando em cada Estado, 
que tornam quase impossível 
aplicar com efi cácia e seguran-
ça jurídica as regras que regem 
esse tributo. Sem isso, não 
há como termos um imposto 
mais simples, transparente e 
objetivo.

Finalmente, é necessário que 
as mudanças, embora devam 
consagrar a equanimidade e 
a isonomia, preservem o con-
ceito federativo, mantendo 
a competência dos Estados 
sobre o novo tributo. Rever os 
impostos indiretos incidentes 
sobre o consumo, a partir de 
um conjunto de princípios, 
é fundamental para que eles 
deixem de ser uma das causas 
estruturais da baixa produção/
produtividade e da insegu-
rança jurídica dos setores 
produtivos, que tanto restrin-
gem nosso desenvolvimento 
e conspiram contra a inclusão 
socioeconômica.

(*) - É presidente da Afresp 
(Associação dos Agentes Fiscais de 

Rendas do Estado de São Paulo).

Rodrigo Spada (*)

Roteiro turístico dos 
cafés da Alta Mogiana

A Comissão de Turismo da 
Câmara aprovou a criação do Ro-
teiro Turístico dos Cafés da Alta 
Mogiana, envolvendo 15 municí-
pios de São Paulo e 8 municípios 
de Minas Gerais. A medida está 
prevista no projeto do deputado 
Adérmis Marini (PSDB-SP). Pelo 
texto, a estruturação, a gestão e a 
promoção dos atrativos turísticos 
envolvendo os cafés produzidos 
na Alta Mogiana receberão o 
apoio de programas oficiais 
voltados para a regionalização 
do turismo.

O relator do projeto, deputado 
Goulart (PSD-SP), apresentou 
parecer pela aprovação. Para ele, 
a criação do roteiro está em har-
monia com a importância econô-
mica do turismo como gerador de 
renda, empregos e receita. “Esse 
roteiro vai estimular o turismo 
na região, com todos os refl exos 
positivos daí decorrentes”, disse. 
O projeto será ainda analisado 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça.

Os municípios benefi ciados são 
Altinópolis, Batatais, Buritizal, 
Cajuru, Cristais Paulista, Franca, 
Itirapuã, Jeriquara, Nuporanga, 
Patrocínio Paulista, Pedregulho, 
Restinga, Ribeirão Corrente, 
Santo Antônio da Alegria e São 
José da Bela Vista, no estado de 
São Paulo; e Claraval, Capetinga, 
Cássia, Ibiraci, Itamogi, Sacra-
mento, São Sebastião do Paraíso 
e São Tomás de Aquino, em Minas 
Gerais (Ag.Câmara).

Projeto cria regras 
para lan houses e 
cybercafés

A Comissão de Indústria e 
Serviços da Câmara aprovou 
proposta que cria regras para 
o funcionamento de estabeleci-
mentos comerciais que prestam 
serviços de acesso à internet, tais 
como lan houses, cybercafés e 
cyber offi ces. O texto aprovado, 
do deputado Maia Filho (PP-
-PI), recebeu quatro emendas 
da relatora, deputada Conceição 
Sampaio (PP-AM).

Pelas novas regras, os estabele-
cimentos fi cam obrigados a criar 
e manter cadastro atualizado de 
seus usuários, contendo: nome 
completo, data de nascimento 
e número de documento de 
identidade. “Com o objetivo 
de coibir práticas criminosas, 
devemos dosar a mão para não 
inviabilizar a inclusão de crianças 
e adolescentes pobres no mundo 
digital”, argumentou a relatora. 
Foi mantido o dispositivo que 
obriga o cliente-usuário a apre-
sentar documento de identidade 
sempre que utilizar o computador 
com acesso à internet. 

No caso dos estabelecimentos, 
o texto aprovado obriga o registro 
da hora de início e dia de cada 
acesso, com a identifi cação do 
usuário e do equipamento por 
ele utilizado. Essas informações 
deverão ser mantidas em meio 
eletrônico por, no mínimo, dois 
anos, sendo o acesso a elas con-
dicionado a ordem judicial ou 
expressa autorização do usuário. 
O projeto será ainda analisado 
conclusivamente pelas comissões 
de Seguridade Social; e de Cons-
tituição e Justiça (Ag.Câmara).

O presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco, espera votar a denúncia até sexta-feira.

“Esse é o nosso desejo 
na comissão, de ter-
mos fi nalizado esse 

trabalho, e sexta-feira poder 
submetê-lo ao Plenário. Nem a 
base do governo, nem o presi-
dente Rodrigo Maia me pediram 
para acelerar o processo”, disse.

Alguns deputados da base 
governistas questionaram o 
acordo que permitiria a fala de 
todos os 122 integrantes da co-
missão e mais 40 deputados não 
membros, o que poderia levar 
a 40 horas de discussão caso 
todos falem. Mas Pacheco disse 
que vai trabalhar para que o 
acordo seja cumprido. “O acor-
do foi celebrado, e confi o tanto 
na base quanto na oposição, de 
que vamos cumprir as decisões 
que tomamos na semana pas-
sada. Considero muito difícil 
falar a um deputado que ele não 
pode falar num processo tão 
importante como esse”, disse. 
Mais cedo, o deputado Carlos 
Marun (PMDB-MS) defendeu 

Situação da pesquisa científi ca, em audiência

pública no Senado.

Membros da comunidade 
científi ca brasileira traçaram 
ontem (11) um quadro som-
brio da situação da pesquisa 
científi ca no Brasil, em audi-
ência pública interativa na 
Comissão de Ciência e Tecno-
logia do Senado. O corte orça-
mentário de 44% no Ministério 
da Ciência e Tecnologia em 
2017 gerou “uma situação 
dramática”, na expressão do 
secretário-executivo da pasta, 
Elton Santa Fé Zacarias.

“O ministro Kassab tem 
obtido pontualmente alguma 
compreensão do Ministério 
do Planejamento”, disse Za-
carias, citando alguns casos 
de liberação emergencial 
de recursos para a ciência. 
“Mas nunca vi uma situa-
ção dessas”, reconheceu o 
secretário-executivo, à frente 
do ministério em razão de 
viagem de Kassab a Portugal. 
A audiência, convocada por 
requerimento do senador 
Jorge Viana (PT-AC), discu-
tiu maneiras de convencer o 
Congresso a incluir ciência, 
tecnologia e inovação nas 
exceções ao teto de gastos 
previstas na Emenda Cons-
titucional 95, promulgada no 
ano passado. 

O deputado Sérgio Zveiter 
(PMDB-RJ) negou ontem (11) 
que pretenda sair do PMDB, 
após emitir parecer favorável 
à admissibilidade da denúncia 
contra o presidente Michel 
Temer. A posição do relator foi 
apresentada na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidada-
nia da Câmara e motivou a crítica 
de alguns peemedebistas. O 
deputado Carlos Marun (PMDB-
-MS), vice-líder do governo, 
disse que não há mais condições 
de Zveiter continuar no PMDB. 

“Quanto a essas questões 
políticas, [sobre] alguns colegas 
meus estarem se manifestando 
desta ou aquela forma, eu acho 
tudo muito natural. Mas eu estou 
no PMDB e pretendo permane-
cer no PMDB”, respondeu Zvei-
ter. Ele acredita que não será 
isolado pelo partido e defendeu 
seu direito de exercer o mandato 
de forma independente, e voltou 
a dizer que elaborou o parecer 
de acordo com sua consciência 
e que, neste momento, está 
focado apenas na tramitação do 
processo na CCJ. “Não acabou 
ainda o processo e, como eu sou 
o relator, eu estou focado em 

acompanhar até o fi nal”.
Sobre a apresentação de votos 

em separado com teor diver-
gente de seu relatório, Zveiter 
considerou a estratégia normal. 
Entretanto, criticou a troca de 
membros da comissão pela base 
governista, a fi m de garantir a 
maioria de votos para derrubar 
a admissibilidade da denúncia 
contra Temer. O presidente da 
CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-
-RJ), também criticou as mudan-
ças de membros do colegiado. 
Ressaltou, no entanto, que o 
procedimento está previsto no 
regimento da Câmara. 

Os integrantes da base do 
governo argumentam que ma-
nobra é válida por se tratar de 
uma questão política. “Na CCJ 
nós tivemos que trocar alguns 
componentes dos partidos da 
base, isso foi feito, e deveremos 
ter entre 40 e 41 votos pra der-
rubar qualquer tipo de denúncia 
contra o presidente Michel 
Temer”, disse o deputado Beto 
Mansur (PRB-SP). A votação do 
parecer de Zveiter pode ocorrer 
ainda esta semana, após o encer-
ramento da discussão, prevista 
para ter início hoje (12) (ABr).

O peso de cubanos no programa, que era de 79% em 2014, agora 

está em um total de 57%.

Quatro anos após ser lança-
do, o programa Mais Médicos 
já atinge a marca de 6 mil 
profi ssionais brasileiros, repre-
sentando um terço do total. O 
número faz parte de um esforço 
do Ministério da Saúde para au-
mentar a participação nacional 
dentro do programa, que seguiu 
novos rumos após a saída do PT 
do governo federal. A mudança 
foi bem vista pelas entidades 
médicas e vem se tornando uma 
das prioridades do ministro da 
pasta, Ricardo Barros. 

O deputado Eduardo Barbosa 
(PSDB-MG) destaca a valoriza-
ção do profi ssional brasileiro 
nesse processo. “O programa 
é necessário porque nós temos 
um vazio de assistentes profi s-
sionais, e atrair o profi ssional 
brasileiro para ocupar esses 
espaços é fundamental por-
que signifi ca a continuidade 
permanente dessa assistência, 
independentemente de parce-
rias temporárias. Vejo com bons 
olhos e temos que continuar 
provocando essa substituição”, 
afi rmou.
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Câmara pode votar parecer sobre 
denúncia contra Temer até sexta-feira
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), 
disse que espera ser possível votar a denúncia do presidente da República, Michel Temer, até sexta-
feira (14), mas ele negou que o governo tenha pedido pressa à comissão

que seja defi nido um horário 
máximo para a discussão e para 
que o relatório seja votado. 

“O acordo permite uma 
coisa que não é razoável. Não 
queremos acelerar a discussão, 
mas gostaríamos de ter um dia 
e hora marcados para votar”, 

disse. O líder do governo no 
Congresso, deputado André 
Moura (PSC-SE), adiantou que 
trabalha para tentar votar o pro-
cesso na CCJ até amanhã (13), 
e levar o assunto a Plenário já 
na sexta-feira. Marun e alguns 
outros deputados do PMDB 

também cobraram uma posi-
ção do próprio partido sobre o 
relatório do deputado Sergio 
Zveiter (PMDB-RJ). “Não sei se 
é o caso de o deputado sair do 
partido, porque defendeu uma 
punição mesmo sem provas”, 
disse Marun (Ag.Câmara).

Cientistas apontam ‘cortes 
dramáticos’ na área de pesquisa

A partir de 2018, os gastos 
federais só poderão aumentar 
de acordo com a infl ação. As 
áreas de educação e saúde 
fi caram de fora desse limite. 
“Será que a área de ciência 
e tecnologia não merece um 
tratamento diferenciado? Acho 
que ela tem que ser uma das 
escolhas do país”, disse Viana. 
Os participantes da audiência 
disseram temer que a situação 
se agrave em 2018, quando 
serão usados como parâmetro 
os valores gastos este ano. Para 
eles, os cortes em pesquisa e 
desenvolvimento são um erro 
estratégico. 

“Ciência, tecnologia, ino-
vação e educação não são 
gastos”, disse Helena Nader, 
presidente da SBPC. “São 
investimentos. Não é que 
sejam melhores que outras 
pastas, mas são estratégicas 
e no longo prazo vão permitir 
ao país sair da crise”. Segundo 
Álvaro Toubes Prata, secre-
tário de Desenvolvimento 
Tecnológico do Ministério de 
Ciência e Tecnologia, o Brasil 
investe cerca de 1,2% do PIB 
em ciência e tecnologia, índice 
considerado baixo para os 
padrões internacionais (Ag.
Senado). 

Programa Mais Médicos prioriza 
brasileiros e amplia profi ssionais

O peso de cubanos no progra-
ma, que era de 79% em 2014, 
agora está em um total de 57%. 
O Mais Médicos também deu 
um salto no alcance territorial 
no último ano, passando de 
3.785 municípios atendidos 
para os atuais 4.058, além de 
23 Dseis (Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas). Eduardo 
Barbosa apoia a entrada de 
mais brasileiros no programa e 
elogia o trabalho dos médicos 
estrangeiros no Brasil.

“Na prática, eu não vi tantos 
problemas que surgiram com 

a participação dos médicos 
cubanos. Foram muito bem 
recebidos e a avaliação de uma 
forma geral é muito positiva. 
Acho que surpreenderam po-
sitivamente, e ocuparam um 
espaço nesses vazios”, opinou. 
O governo também mudou al-
gumas regras nos editais para 
facilitar a entrada dos brasi-
leiros. Agora, os candidatos 
informam quatro localidades 
onde querem trabalhar. Se não 
for alocado na primeira opção, 
o interessado escolhe uma das 
secundárias (psdbnacamara).

Sérgio Zveiter nega 
eventual saída do PMDB
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1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0108889-
35.2006.8.26.0003. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional - III Jabaquara, do 
Estado de São Paulo, Dra. Laura Mota Lima de Oliveira Macedo, na forma da lei. FAZ SABER a 
MARKKA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ. 01.516.559/0001-31, na pessoa de seus 
sócios e também réus JOSÉ LUIZ DOS SANTOS COSTA, CPF. 080.206.395-00 e ADAUTO SIMÃO, 
CPF. 413.389.796-04, que RAYES FAGUNDES E OLIVEIRA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
ajuizou-lhes uma ação Monitoria, ora em fase de Cumprimento de Sentença, que foi deferida a 
intimação por edital para pagar a quantia fixada no valor de R$ 405.626,67 (Janeiro/2016) 
devidamente atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após os 20 dias úteis supra, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito, honorários advocatícios de 10% e, a requerimento do 
credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). 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, a fluir após os 20 
dias úteis supra para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o edital publicado na forma da lei. 

Gastrading Comercializadora de Energias S.A.
CNPJ 13.984.139/0001-69

Demonstrações Financeiras Exercício fi ndo em 31 de Dezembro de 2016 - ( Em reais )
Balanço Patrimonial/ Ativo           2016           2015
Circulante 4.048.999 2.346.983
Disponibilidades 60.608 104.551
Titulos a Receber 1.600 1.286.245
Tributos a Recuperar 8.281 69
Projetos em Andamento 3.978.510 956.118
Não Circulante 3.643.241 3.691.661
Investimento 3.639.806 3.687.349
Imobilizado 2.546 3.195
Intangível 890 1.117
Total do Ativo 7.692.240 6.038.645
Passivo/ Circulante 1.762.012 3.040.523
Fornecedores 300 -
Obrigações Tributarias 10.294 11.549
Obrigações Trabalhistas 11.534 3.845
Outras Obrigações 1.739.883 3.025.129
Não Circulante 4.594.200 1.494.200
Controladora, Controladas e Coligadas 4.594.200 1.494.200
Patrimônio Líquido 1.336.028 1.503.922
Capital Social 1.804.000 1.804.000
Prejuízos Acumulados (300.078) (138.029)
Lucro/Prejuizo do Exercício (167.893) (162.050)
Total do Passivo 7.692.240 6.038.645

Alexandre Siqueira Chiofetti 
Diretor-Presidente

Kleber Ferreira da Silva 
Diretor-Vice Presidente

Hogim Athie Gebara 
Contador - CRC 1SP149730/O-0

Demonstrações do Resultado           2016           2015
Despesas e outras receitas operacionais (120.141) (125.273)
Despesas Administrativas (119.700) (82.816)
Despesas com Vendas - (42.029)
Receitas Financeiras 994 575
Despesas Financeiras (1.436) (1.003)
Resultado operacional (120.141) (125.273)
Outras receitas e depesas (47.543) (36.651)
Despesas não operacionais
Resultado de Equivalência Patrimonial (47.543) (36.651)
Resultado antes do IRPJ. e da CSLL. (167.684) (161.925)
Contribuição Social (78) (47)
Resultado antes do imposto de renda (167.763) (161.972)
Imposto de Renda (130) (78)
Lucro/prejuízo líquido do exercício (167.893) (162.050)
Demonstração das Mutações Capital Lucros 
 do Patrimônio Líquido       Social Acumulados        Total
Saldos em 31/12/2015 1.804.000 (300.078) 1.503.922
Lucro/Prejuízo líquido do exercício  (167.893) (167.893)
Saldos em 31/12/2016 1.804.000 (467.972) 1.336.028

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
              2016           2015
Resultado do exercício / período (167.893) (162.050)
Ajuste para Conciliar o resultado às 
disponibilidades geradas pelas atividade operacionais
Depreciação e amortização 877 73
Equivalencia Patrimonial 47.543 36.651
(Aumento)/Redução em contas a receber (1.745.959) (1.565.075)
(Aumento)/Redução em fornecedores 300 (324.209)
(Aumento)/Redução em contas a pagar/ provisões 1.821.187 4.102.785
(Aumento)/Redução de IRPJ. e CSLL. 2 16
Disponibilidades líquidas aplicadas 
 nas atividades operacionais (43.943) 2.088.191
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Compras de imobilizado - (4.386)
Aquisições de ações / cotas - (3.724.000)
Disponibilidades líquidas aplicadas atividades investimento - (3.728.386)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento - -
Integralização de capital - 1.704.000
Disponibilidades líquidas aplicadas atividades financiamento - 1.704.000
Movimentação do caixa consumido/gerado (43.943) 63.806
( + ) Saldo Inicial do Caixa + Banco + Aplicação CP 104.551 40.745
(-) Saldo final do caixa + banco + aplicação CP 60.608 104.551
( = ) Movimentação do caixa consumido/gerado (43.943) 63.806

As notas explicativas da administração são parte integrante das demons-
trações financeiras, as quais estão à disposição na sede da empresa.

Atacadão S.A.  –  CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27/06/2017

01. Data, Hora e Local: Aos 27/06/2017, às 10 horas, na sede social do Atacadão S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Morvan Dias de 
Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, na Cidade de São Paulo, SP. 02. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em face 
da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 03. Mesa: Presidente: Pierre-Jean Jérôme Sivignon; Secretária: Sandra 
Gebara Boni Nobre Lacerda. 04. Ordem do Dia: Deliberar sobre a nomeação de membros adicionais aos comitês do Conselho de Administração da 
Companhia. 05. Deliberações por Unanimidade: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho 
de Administração aprovaram, por unanimidade, a nomeação dos seguintes membros e observadores aos comitês do Conselho de Administração: 
(i) Sr. Luiz Fernando Vendramini Fleury, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial na Rua George Eastman, 213, 
Vila Tramontano, São Paulo, SP, 05690-000, CPF/MF nº 036.577.328-02 e RG nº 11.882.641 (SSP/SP), como membro independente do Comitê 
de Auditoria Estatutário, com mandato coincidente com os demais membros do Comitê de Auditoria Estatutário. (ii) Sr. Marcelo Pavão Lacerda, 
brasileiro, casado, analista, com endereço comercial na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, SP, 05690-000, CPF/MF nº 333.979.450-20 
e RG nº 40.075.544-23 (SSP/SP), como membro independente do Comitê de Estratégia e do Comitê de Recursos Humanos, com mandato coin-
cidente com os demais membros desses comitês. (iii) Sr. Flávio de Moraes Correia, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na avenida Faria Lima, 2055, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, 
CPF/MF nº 270.804.998-44 e Identidade RG nº 28.697.905-6 SSP/PE, para o cargo de membro observador do Comitê de Estratégia e do Comitê 
de Recursos Humanos. Dessa forma, a composição dos comitês, devidamente consolidada de forma a refl etir as nomeações acima, passa a ser a 
seguinte: O Comitê de Auditoria Estatutário é composto por: (i) Jacques Dominique Ehrmann, francês, casado, administrador de empresas, 
portador da Cédula de Identidade francesa nº 080492301502, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, 
França, com o cargo de Presidente; (ii) Pierre Jean Jérôme Sivignon, francês, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte fran-
cês nº 12DA75325, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, com o cargo de membro; (iii) Franck 
Emile Tassan, francês, casado, Diretor Jurídico, portador do Passaporte francês nº 13BD08588, com endereço comercial em 33 avenue Emile 
Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, com o cargo de membro; (iv) Eduardo Pongrácz Rossi, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
R.G. nº 17.847.499-X SSP/SP, CPF/MF nº 162.864.248-30, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, com o cargo de membro; (v) Luiz Fernando Vendramini Fleury, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF nº 036.577.328-02 e RG nº 11.882.641 (SSP/SP), com endereço comercial 
na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, São Paulo, SP, 05690-000, com o cargo de membro independente; e (vi) Cassio Elias Audi, 
brasileiro, casado, administrador, R.G. nº 17.950.254-2 SSP/SP e CPF/MF sob nº 127.235.718-07, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 2.055, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001 com o cargo de membro observador. O Comitê de Estratégia é composto por: 
(i) Vincent Arnaud Xavier Abello, francês, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte francês nº 11CK18851, com endereço 
comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, com o cargo de Presidente; (ii) Jacques Dominique Ehrmann, acima 
qualifi cado, com o cargo de membro; (iii) Francis André Mauger, francês, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte francês 
nº 13AT29087, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, com o cargo de membro; (iv) Eduardo 
Pongrácz Rossi, acima qualifi cado, com o cargo de membro; (v) Marcelo Pavão Lacerda, brasileiro, casado, analista, inscrito no CPF/MF sob 
nº 333.979.450-20 e portador do documento tipo RG nº 40.075.544-23 (SSP/SP), com endereço comercial na Rua George Eastman, 213, Vila 
Tramontano, São Paulo, SP, 05690-000, com o cargo de membro independente; e (vi) Flávio de Moraes Correia, brasileiro, casado, adminis-
trador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na avenida Faria Lima, 2055, 15º andar, Jardim 
Paulistano, CEP 01452-001, CPF/MF nº 270.804.998-44 e RG nº 28.697.905-6 SSP/PE, com o cargo de membro observador. O Comitê de Recursos 
Humanos é composto por: (i) Eduardo Pongrácz Rossi, acima qualifi cado, com o cargo de Presidente; (ii) Pierre Jean Jérôme Sivignon, acima 
qualifi cado, com o cargo de membro; (iii) Jacques Dominique Ehrmann, acima qualifi cado, com o cargo de membro; (iv) Francis André Mauger, 
acima qualifi cado, com o cargo de membro; (v) Marcelo Pavão Lacerda, acima qualifi cado, com o cargo de membro independente; e (vi) Flávio 
de Moraes Correia, acima qualifi cado, com o cargo de membro observador. 06. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo 
qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi 
por todos assinada. São Paulo 27/06/2017. Mesa: Pierre-Jean Jérôme Sivignon - Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária; 
Membros do Conselho de Administração Presentes: Pierre-Jean Jérôme Sivignon (Presidente do Conselho de Administração); Franck Emile Tassan 
(Vice-Presidente do Conselho de Administração); Charles André Pierre Desmartis; Francis André Mauger; Jacques Dominique Ehrmann; Vincent 
Arnaud Xavier Abello; Abilio dos Santos Diniz; Eduardo Pongrácz Rossi; Marcelo Pavão Lacerda; Luiz Fernando Vendramini Fleury.

CREDIBEL ANÁLISES ECONÔMICAS E INVESTIMENTOS LTDA. - CNPJ/MF 01.963.219/0001-59  
NIRE 35.214.405.094 - CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS - Na forma do artigo 1.152 da  
Lei nº 10.406/2002, ficam convocados os Senhores Sócios Quotistas, a participarem da Reunião 
Anual de Sócios que se realizará no dia 20/07/2017, às 14h30min, na sede social da Companhia, 
na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 154, Bloco D2, sala 06, Centro, Votorantim/SP, a fim 
de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, 
relativos aos exercícios sociais de 2012 a 2016; (ii) Isentar de responsabilidade os Administradores 
pela não convocação da Reunião Anual de Sócios no prazo legal estabelecido no artigo 1078 da  
Lei nº 10.406/2002, bem como pela disponibilização das Demonstrações Financeiras da Sociedade no 
prazo legal relativos aos exercícios de 2012 a 2016; (iii) Eleger administradores e consequentemente 
alterar a cláusula sexta do contrato social; (iv) Consolidar o contrato social. As informações 
referentes à ordem do dia estão à disposição dos Sócios na sede da Sociedade.

Votorantim/SP, 11 de julho de 2017
ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

CREDIBEL CORRETORA DE SEGUROS S/A - CNPJ 03.007.764/0001-05 - NIRE: 35.300.158.709
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados 
os Srs. Acionistas para se reunirem em AGE, que se realizará no dia 20/07/2017, às 16h, na sede 
social da Companhia, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 154, Bloco D1, sala 4“A”, 
Centro, Votorantim/SP, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar 
as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar sobre o Relatório da Administração e 
as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos  aos exercícios  sociais de 2012 a 2016; 
(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos relativos aos exercícios 
de 2012 a 2016; (iii) eleger  a diretoria; (iv) deliberar sobre a verba global anual da diretoria; (v) ratificar 
o artigo 5º; (vi) consolidar o estatuto social.

Votorantim/SP, 11 de junho de 2017
ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

CREDIBEL HOLDING FINANCEIRA S/A - CNPJ/MF 08.761.037/0001-44 - NIRE 35.300.340.973 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados os 
Srs. Acionistas para se reunirem em AGE, que se realizará no dia 20/07/2017, às 13h30min, na sede 
social da Companhia, Avenida 31 de Março, nº 61, sala 02-A, Bloco F, Centro, Cidade de Votorantim/SP, 
a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos 
Administradores, examinar, discutir e votar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras da Companhia, relativos aos exercícios sociais de 2012 a 2016; (ii) deliberar sobre a 
destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos; (iii) deliberar sobre Isentar de responsabilidade 
os Diretores pela não convocação de AGO, bem como pela não disponibilização das Demonstrações 
Financeiras da Sociedade e publicação no prazo legal relativos aos exercícios de 2012 a 2016;  
(iv) eleger a diretoria e deliberar sobre sua verba global anual.

Votorantim/SP, 11 de julho de 2017
ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

CREDIBEL PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ/MF 69.141.539/0001-67 - NIRE 35.300.135.202  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados os 
Srs. Acionistas para se reunirem em AGE, que se realizará no dia 20/07/2017, às 14h, na sede social 
da Companhia, Avenida 31 de Março, nº 61, Bloco F, Sala 05, Centro, na Cidade de Votorantim/SP, a fim 
de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos Administradores, 
examinar, discutir e votar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 
da Companhia, relativos aos exercícios sociais de 2012 a 2016; (ii) deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido e distribuição de dividendos; (iii) deliberar sobre Isentar de responsabilidade os 
Diretores pela não convocação de AGO, bem como pela não disponibilização das Demonstrações 
Financeiras da Sociedade e publicação no prazo legal relativos aos exercícios de 2012 a 2016;  
(iv) eleger a diretoria e deliberar sobre sua verba global anual.

Votorantim/SP, 11 de julho de 2017
ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

Companhia Nacional de Alcool
CNPJ: 60.881.299-0001-62

Demonstrações Financeiras para o exercício de findo em 31/03/2017 e 15 Meses do exercício findo em 31/03/2016 - (Em milhares de Reais, exceto quando mencionado de outra forma)

Passivo e Patrimônio Líquido 31/3/17 31/3/16
Circulante  38.901   31.174
Fornecedores  15.626   15.430
Empréstimos e financiamentos  18.467   9.659
Obrigações tributárias  2.950   3.243
Outras obrigações  1.858   2.842
Não circulante  43.696   60.128
Empréstimos e financiamentos  41.236   57.705
Obrigações tributárias  1.633   2.139
Imposto de renda e contribuição social diferidos  202   284
Outras obrigações  625   -
Patrimônio líquido  17.155   10.818
Capital social  13.671   41.000
Adiantamento para futuro aumento de capital -  19.500
Reserva de reavaliação  392   550
Reserva legal  143   -
Lucros (prejuízos) acumulados  2.949   (50.232)
Total do passivo e patrimônio líquido   99.752   102.120
Demonstrações do Resultado   31/3/17   31/3/16
Receita líquida de vendas  133.990   141.178
Custo das vendas  (72.069)  (76.725)
Lucro bruto  61.921   64.453
Receitas (despesas) operacionais/ Com vendas  (18.248)  (14.392)
Gerais e administrativas  (17.223)  (18.539)
Outras receitas operacionais líquidas  32   419
Resultado da equivalência patrimonial  (26)  (119)
Lucro operacional antes do resultado financeiro  26.456   31.822
Resultado financeiro  (16.563)  (22.483)
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ. e CSLL.  9.893   9.339
Imposto de renda e contribuição social  (3.638)  (2.850)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  6.255   6.489
Lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação-R$  17   1.687

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  Adiantamento para Reserva Reserva  Lucros Total do
    Capital futuro aumento de de Reserva de (prejuízos) patrimônio
      social                 de capital    lucros   capital reavaliação acumulados        líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2014 41.000 - - 1.127 1.350 (2.018) 41.459
Realização de reserva de reavaliação - - - - (875) 875 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - - - 75 - 75
Reversão de reserva legal - - - (1.127) - 1.127 (0)
Dividendos Distribuidos - - - - - (2.005) (2.005)
Lucro líquido do exercício - - - - - 6.489 6.489
Ajuste de exercícios anteriores - - - - - (54.700) (54.700)
Adiantamento para futuro aumento de capital - 19.500 - - - - 19.500
Saldos em 31 de março de 2016 41.000 19.500 - - 550 (50.232) 10.818
Integralização do AFAC ao capital social 19.500 (19.500) - - - - -
Redução capital social com absorção prejuizos acumulados. (46.829) - - - - 46.829 -
Lucro Liquido do exercício - - - - - 6.255 6.255
Reserva legal - - - 143 - (143) -
Realização de reserva de reavaliação - - - - (240) 240 -
Reserva de lucros - - 2.949   (2.949)
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - - - 82 - 82
Saldos em 31 de março de 2017 13.671  - 2.949  143  392  -  17.155

Notas explicativas: 1. Contexto operacional - A Companhia Nacional de 
Álcool (“Companhia”) é uma empresa constituída na forma de S.A. de capi-
tal fechado, com sede em Barueri/SP. A Companhia está envolvida prima-
riamente na industrialização, comercialização e distribuição para o varejo 
de produtos de higiene, limpeza e cosméticos. 2. Resumo das principais 
práticas contábeis - 2.1. Base de Elaboração - De acordo com o estatuto, 
o exercício fiscal compreende o período de 1/1 a 31/12 de cada ano. Até 
2014 foram preparadas demonstrações financeiras em 31/12 de cada ano, 
compreendendo o período de 1/1 a 31/12. Para 2015, o exercício social foi 
alterado para 31/3 de cada ano; dessa forma, o exercício social findo em 
31/3/16 compreendeu o período de 15 meses, de 1/1/15 a 31/3/16. O exer-

Relatório da Diretoria: Srs Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/03/2017. Barueri, 11/07/2017. A Diretoria
Balanços Patrimoniais/ Ativo 31/3/17 31/3/16
Circulante  75.567   66.083
Caixa e equivalentes de caixa  21.865   13.304
Contas a receber de clientes  27.001   27.831
Estoques  3.603   3.910
Impostos a recuperar  8.856   10.639
Outros créditos  14.242   10.399
Não Circulante  24.185   36.037
Outros créditos  10.950   16.135
Impostos a recuperar –  6.317
Imobilizado  6.835   7.185
Intangível  6.400   6.400
Total do Ativo  99.752   102.120

cício corrente compreende o período de 1/4/16 a 31/3/17. 2.2. Declaração 
de conformidade - As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa - Compreendem os saldos de 
caixa e depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto 
prazo, com até 90 dias da data da aplicação, e com risco insignificante de 
mudança de valor. 2.4. Contas a receber de clientes e estimativa de provisão 
para créditos de liquidação duvidosa - Registradas e mantidas pelo valor 
nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos. A avaliação do 
risco de realização dos créditos e, quando aplicável, da necessidade de 
constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa é feita com 
base em análise individual dos valores a receber. 2.5. Estoques - Avaliados 
pelo custo médio de aquisição, ajustado ao valor de mercado e das even-
tuais perdas, quando aplicável. 2.6. Imobilizado - Registrado ao custo de 
aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumula-
das calculadas pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos 
bens. Gastos com reparos e manutenção que não aumentam a vida útil do 
ativo são reconhecidos como despesa, quando incorridos. 2.7. Intangível - 
Representado por marcas e patentes sem vida útil definida adquiridas em 
combinações de negócios. 2.8. Investimentos: Os investimentos em contro- A Diretoria: Angela Maria Lacroce Coniaric - TC - CRC/1SP 106.724/O-4

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Controladora)
Fluxo de caixa das atividades operacionais   31/3/17   31/3/16
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  6.255   6.489
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do
 exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização  761   989
Resultado de equivalência patrimonial   26   119
Juros sobre empréstimos  731   1.993
(Aumento) redução nos ativos operacionais: Estoques  307   (317)
Contas a receber de clientes  830   (6.914)
Impostos a recuperar  8.100   5.796
Outros créditos  1.342   (14.028)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Obrigações tributárias  (1.474)  (1.394)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias  174   194

Fornecedores  196   1.400
Outras obrigações  117   (367)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  17.365   (6.040)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Caixa proveniente de alienação de imobilizado  163   -
Aquisição de imobilizado  (575)  (1.583)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (412)  (1.583)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação (Pagamento) empréstimos e financiamentos  (8.392)  (3.942)
Adiantamento para futuro aumento de capital -  19.500
Caixa líquido aplicado atividades de financiamento  (8.392)  15.558
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa   8.561   7.935
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  13.304   5.369
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  21.865   13.304
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa   8.561   7.935
ladas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Em 31/3/17, 
a Companhia detém 99% do capital da empresa Armazém 47 Distribuidora 
Ltda. 2.9. Passivos circulantes e não circulantes - Demonstrados por valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as 
datas de encerramento das demonstrações financeiras, sendo essas varia-
ções registradas na demonstração do resultado. 2.10. Patrimônio Líquido 
- Em 31/3/17, o capital no montante de R$13.671, totalmente integralizado, 
está representado por 19.503.848 ações ordinárias sem valor nominal, 
pertencentes ao Grupo MPR Participações S.A. Em 24/3/17, o capital da 
Companhia foi aumentado no valor total de R$ 19.500, passando de R$ 
41.000 para R$ 60.500, mediante a emissão de 19.500.000 ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal, aumento este integralmente subscrito 
pela acionista Grupo MPR e integralizado por esta mediante capitalização 
dos valores transferidos à Companhia, em 19/11/15, a título de AFAC. Em 
31/3/17, houve redução de capital social, no valor de R$ 46.829, com a 
finalidade de absorver integralmente os seus prejuízos acumulados. Dessa 
forma, o capital social passou de R$ 60.500 para R$ 13.671, representado 
por 19.503.848 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

Giganto Centro Logístico S/A
CNPJ N° 05.956.821/0001-10

Relatório da Administração - Demonstrações Financeiras exercício findo em 31 de dezembro - ( Em Milhares de Reais)
Srs Acionistas, Colaboradores, Parceiros, Clientes, Poder Concedente e Comunidade em geral, Submetemos à apreciação de V.Sas as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2016.

Balanços Patrimoniais
Ativo 31/12/2016 31/12/2015
Ativo circulante 1.950 1.472
Disponível 1.709 1.207
Caixa 1 1
Bancos contas movimento - 23
Aplicações financeiras curto prazo 1.707 1.183
Créditos 242 265
Adiantamento a fornecedores/ Impostos a recuperar  42
Adiantamentos diversos 242 223
Empréstimos a empregados/ Ativo não circulante  28.619   26.228
Realizável a longo prazo 16.644 14.222
Aplicações financeiras a longo prazo 7.818 9.641
Débitos com pessoas ligadas 4.313 127
Imóveis em estoque para venda 4.513 4.454
Investimentos 19 14
Participações em coligadas e controladas 19 14
Imobilizado 11.952 11.988
Imobilizações administrativas 1.447 1.018
Bens imóveis 15.858 15.858
Sistema de transporte 592 331
Consórcios em andamento 7
(-) Depreciação acumulada -5.952 -5.219
Intangível  4   4
Direitos de uso  6   6
(-) Amortização acumulada  (2)  (2)
Total do ativo  30.569   27.700

Passivo 31/12/2016 31/12/2015
Passivo circulante 373 358
Exigibilidades 373 358
Fornecedores 77 47
Impostos, taxas e contribuição A recolher 56 60
Provisão para imposto de renda 139 171
Contas a pagar 5 1
Provisão para contribuição social 95 78
Passivo não circulante 798 437
Exigível a longo prazo 453 437
Deposito em caução 453 437
Receita de exercícios futuros 345  -
Patrimônio liquido 29.399 26.905
Capital social 13.891 13.891
Domiciliados no pais 350 350
Domiciliados no exterior 13.541 13.541
Reservas 934 730
Reservas de lucros 934 730
Lucros acumulados 14.573 12.284
Lucros acumulados 16.164 14.832
Distribuição de lucros acumulados -1.591 -1.541
Ajustes devedores de exercícios anteriores  -1.007
Resultado do exercício/ Lucro liquido do exercício 4.085 4.560
(Lucros a destinar) -4.085 -4.560
Total do passivo 30.569 27.700

Demonstrações dos resultados
Operações continuadas 31/12/2016 31/12/2015
Lucro operacional 3.940 4.439
Receita liquida 6.199 6.516
Receitas de alugueis 6.434 6.763
(Dedução das receitas com alugueis -235 -247
Custo operacional com serviços -2.259 -2.078
Remuneração a dirigentes -133 -121
Custo do pessoal -224 -211
Encargos sociais -73 -74
Servicos prestados -1.391 -1.255
Manutenção e reparo de bens operacionais -277 -231
Custos gerais com serviços -161 -185
Receitas diversas da administração 1.526 1.428
Receitas financeiras 1.496 1.269
Lucro na alienação ativo permanente  122
Resultado positivo em participações societárias 6 11
Receitas operacionais diversas 23 26
Despesas operacionais administrativas -182 -203
Impostos, taxas e contribuições -36 -44
Despesas de locação -4 -6
Despesas com veículos e conservação bens -3 -7
Multas dedutíveis  -1
Multas indedutiveis -1 -1
Depreciação e amortização -733 -724
Despesas gerais operacionais -734 -715
Ressarcimento de despesas 1.346 1.351
Despesas financeiras -18 -16
Prejuizo na alienação ativo permanente  -40
Lucro antes do imposto de renda 5.284 5.663
Contribuição social -324 -298
Imposto de renda -875 -805
Lucro apos o imposto de renda 4.085 4.560

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Lucro/prejuízo líquido no exercício 4.085 4.560
Depreciação / amortização 733 724
Reserva de lucros estatutária -204 -358
Ajustes devedores de exercícios anteriores  -1.007
Lucro/prejuízo liquido ajustado 4.614 3.919
Variação de impostos a recuperar 42 -42
Variação do estoque -60 -37
Variação de adiantamentos -18 -19
Outras contas do ativo -2.363 -2.164
Fornecedores 30 -26
Obrigações tributárias -18 70
Outras contas do passivo 4 1
Passivo não circulante 361 65
Variações de ativos/passivos operacionais -2.023 -2.152
Outras contas de investimentos -5
Aquisições de imobilizado -728 -369
Baixa do imobilizado 31 40
Aumento de intangíveis  -1
Fluxo de caixa das atividades de investimento -702 -330
Integralização de capital/ Distribuição lucros e dividendos -1.591 -1.541
Reservas de lucros 204 358
Fluxo de caixa das atividades de financiamento -1.387 -1.183
Aumento / redução líquida caixa e equivalente de caixa 502 254
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 1.207 953
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.709 1.207
Aumento / redução liquida caixa e equivalente de caixa 502 254

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
     Lucros Reserva Patrimônio
Especificação Capital Acumulados de Lucros       Liquido
Saldos em 31/12/2013 13.891 12.251 579 26.722
Reserva legal  - 207 -207 -
Ajustes devedores de
 exercício anteriores - -4.149 - -4.149
Distribuição de lucros - -1.283 - -1.283
Lucro líquido do exercício - 3.604 - 3.604
Saldos em 31/12/2014 13.891 10.630 372 24.894
Reserva legal  - -358 358 -
Ajustes devedores de
 exercício anteriores - -1.007 - -1.007
Distribuição de lucros - -1.541 - -1.541
Lucro líquido do exercício - 4.560 - 4.560
Saldos em 31/12/2015 13.891 12.284 730 26.905
Reserva legal  - -204 204 -
Ajustes devedores de
 exercício anteriores - - - -
Distribuição de lucros - -1.591 - -1.591
Lucro líquido do exercício - 4.085 - 4.085
Saldos em 31/12/2016 13.891 14.573 934 29.399

sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil as quais abrangem a legislação societária, adotado o Pronunciamento 
Técnico CPC s/nº, PME-Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, 
emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) pela Resolução n 1.255 de 2009, 
exigidos para os exercícios encerrados em 31/12/2010. Na elaboração das 
demonstrações contábeis a Companhia obedeceu às Leis 11.638/07 e 
11.941/09, que revogaram e introduziram novos dispositivos à legislação 
societária. 3-Sumário das Práticas Contábeis Houve a adoção do regime 
de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação 
desse regime implicou no reconhecimento das receitas, custos e despesas 
quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebi-
mento ou pagamento. a-) Caixa e equivalentes de caixa-São demonstrados 
ao custo, acrescido dos rendimentos proporcionais até a data do balancete; 
b-) Imobilizado-Os itens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de 
aquisição ou construção, deduzidos da correspondente depreciação acu-
mulada e os encargos de depreciação e amortização foram calculados 
pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta 
o tempo de vida útil econômica dos bens. Não será necessária a redução 
dos bens ao seu valor recuperável neste ano-calendário, visto que o valor 
contábil apresenta-se de forma adequada e refletem os benefícios eco-
nômicos esperados para os ativos (não há indícios de desgastes, danos, 
obsolescência ou desvalorização). 4-Forma de Tributação A opção pela 
forma de tributação neste exercício é pelo Lucro Presumido manifestada 
pelo recolhimento da primeira quota do imposto devido correspondente ao 
primeiro trimestre deste ano-calendário. 5-Capital Social O capital social 
subscrito da sociedade é de R$ 13.891.461,17. 7-Eventos Subseqüentes 
Em 31/12/2016 até a data de elaboração da presente Nota Explicativa, não 
ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a 
situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis 
apresentadas.

 Paulo Roberto Diniz Naso - Diretor Presidente
 Jose Paz de Souza - TC.CRC.1SP.136252/O-2

Notas Explicativas
1-Contexto Operacional A Giganto Centro Logístico SA, tem como objeto 
social: A) Administrar e gerir todos os ativos e passivos do empreendimento 
denominado “Anhanguera II”; B) Construção mediante a contratação de ter-
ceiros, e eventual alienação das unidades autônomas, com a iniciativa da 
incorporação imobiliária do imóvel, e posterior instituição de condomínio, 
mantendo em unidades em seu ativo ou lançando-as a público, e podendo, 
ao final, negociar os recebíveis decorrentes das alienações; C) Realizar 
o integral recebimento e destinação das parcelas de recebíveis, respon-
dendo pela totalidade das despesas correspondentes e procedendo, ao 
final,à entrega das unidades aos adquirentes; D) Administrar as unidades 
remanescentes, mantidas em seu ativo. 2-Apresentação das Demonstra-
ções Financeiras As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão 

Atacadão S.A.  –  CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 26/06/2017

01. Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do Atacadão S.A. (“Companhia”), reuniram-se em 26/06/2017, às 10:30, 
na sede social da Companhia, localizada na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo. 02. Convocação e Presença: Em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração participan-
do através de conferência telefônica, nos termos do Artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia, a convocação foi dispensa-
da pelos membros do Conselho de Administração. 03. Mesa: Presidente: Pierre-Jean Jérôme Sivignon; Secretária: Sandra Gebara Boni Nobre 
Lacerda. 04. Ordem do Dia: deliberar sobre as seguintes matérias: (I) a oferta pública inicial de ações da Companhia; (II) a reeleição dos 
membros da Diretoria da Companhia; e (III) a aprovação de alterações à Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores 
Mobiliários da Companhia. 05. Deliberações por Unanimidade: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, os mem-
bros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade: (I) a oferta pública inicial de ações da Companhia (“Oferta”), nos termos a 
seguir: (A) a Oferta contemplará: - a distribuição primária (“Oferta Primária”) de 205.882.353 ações ordinárias, nominativas, escriturais e 
sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a serem emitidas pela Companhia (“Ações da Oferta 
Primária”); e - a distribuição secundária (“Oferta Secundária”) de, inicialmente 91.261.489 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem 
valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, emitidas pela Companhia, sendo 34.461.489 ações detidas por 
Carrefour Nederland B.V. (“CNBV”) e 56.800.000 ações por Península II Fundo de Investimento em Participações (“Península” e em conjunto 
com CNBV os “Acionistas Vendedores”) (“Ações da Oferta Secundária” e, em conjunto com as Ações da Oferta Primária, “Ações da Oferta 
Base”) (as Ações da Oferta Base a serem distribuídas na Oferta Primária e na Oferta Secundária serão denominadas “Oferta Base”); a ser reali-
zada: - no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução nº 400, emitida pela Comissão de Valores 
Mobiliários em 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A., Bank of 
America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Bradesco BBI S.A., e 
Banco Santander (Brasil) (“Coordenadores da Oferta”), e com a participação de determinadas instituições autorizadas a operar no mercado 
de capitais brasileiro, credenciadas junto a B3 S.A., Brasil, Bolsa e Balcão; e - fora do Brasil, sem o registro nos termos do U.S. Securities Act 
de 1933, com esforços de colocação para investidores qualifi cados, conforme defi nido pela Rule 144A, editada pela U.S. Securities and 
Exchange Commission, no âmbito do Securities Act, em operações isentas de registro exigido pelo Securities Act, e para investidores que sejam 
considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos (non-US persons), conforme defi nido pela Rule 902 da Regulation S, no âm-
bito do Securities Act, conforme alterado de tempos em tempos (“Regulamento S”), em operações que atendam aos requisitos do 
Regulamento S e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor, pelo Itaú BBA USA Securities, Inc., Merrill Lynch, 
Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Securities LLC, Bradesco Securities, Inc., Santander Investment 
Securities Inc., e BNP Paribas Securities Corp. (“Agentes de Colocação Internacional”); (B) a quantidade das Ações da Oferta Base poderá, a 
critério dos Atuais Acionistas e da Companhia, mediante consenso entre estes, e em acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em 
até 20% das Ações da Oferta Base, i.e até 59.428.768 (cinquenta e nove milhões, quatrocentas e vinte e oito mil, setecentas e sessenta e 
oito) ações ordinárias da Companhia (“Ações Adicionais”), a serem vendidas por Península sob as mesmas condições e pelo mesmo preço das 
Ações da Oferta Base; (C) a quantidade das Ações da Oferta Base poderá ser acrescida de um lote suplementar, em porcentagem equivalente a 
até 15% das Ações da Oferta Base, i.e. até 44.571.576 ações ordinárias da Companhia (“Ações Suplementares”), a serem vendidas por CNBV 
sob as mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base, de acordo com a opção a ser outorgada por CNBV ao agente estabili-
zador; (as Ações da Oferta Base, as Ações Adicionais e as Ações Suplementares serão denominadas “Ações”); (D) de acordo com o artigo 170, 
parágrafo primeiro, inciso III da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), o preço por Ação (“Preço por 
Ação”) será determinado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento conduzido exclusivamente com in-
vestidores profi ssionais no Brasil pelos Coordenadores da Oferta e no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional. O Preço por Ação 
será fi xado previamente à concessão do registro da Oferta pela CVM e será ratifi cado pelo Conselho de Administração; (E) a exclusão do direi-
to de preferência dos Acionistas Vendedores da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, da Lei 
das S.A.; (F) o intervalo indicativo para o Preço por Ação será entre R$ 15,00 e R$ 19,00; e (G) a Diretoria está autorizada a emitir o 
Prospecto Preliminar e o Preliminary Offering Memorandum e a lançar a Oferta. A aprovação descrita no item I acima será válida para uma 
Oferta concluída até 12.2.2018. (II) a reeleição de: (i) Sr. Charles André Pierre Desmartis, francês, solteiro, administrador de empresas, 
portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº G021358-Y, inscrito no CPF/MF sob nº 236.760.388-00, residente e domiciliado 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, para 
o cargo de Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil; (ii) Sébastien Durchon, francês, casado, administrador de empresas, portador da 
Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº G053038-O, inscrito no CPF/MF sob nº 237.141.038-13, residente e domiciliado na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, para os cargos de 
Diretor Vice-Presidente de Finanças  - Grupo Carrefour Brasil e de Diretor de Relações com Investidores; (iii)  José Roberto Meister 
Müssnich, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 20.048.723-35 SSP/SP, CPF/MF nº 164.206.830-68, residente e domiciliado 
na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, para o cargo 
de Diretor-Presidente - Atacadão; e (iv) Marco Aparecido de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 19.889.080 
SSP/SP, CPF/MF nº 068.212.018-97, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Avenida Morvan Dias de 
Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Finanças - Atacadão. Os membros da Diretoria da 
Companhia são reeleitos por um prazo de mandato unifi cado de 3 anos, conforme estabelecido no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia. 
As declarações de desimpedimento assinadas por todos os diretores ora reeleitos encontram-se arquivadas na sede da Companhia. 
Adicionalmente, uma via de cada declaração de desimpedimento encontra-se anexa a esta ata em seu Anexo I. (III) a Política de Divulgação 
de Informações e Negociação de Valores Mobiliários da Companhia revisada, refl etindo os ajustes resultantes da alteração do Estatuto Social 
da Companhia aprovada na presente data. 06. Fechamento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo ne-
cessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo 26/06/2017. Mesa: Pierre-Jean Jérôme 
Sivignon - Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária; Membros do Conselho de Administração Presentes: Pierre-Jean Jérôme 
Sivignon (Presidente do Conselho de Administração); Franck Emile Tassan (Vice- Presidente do Conselho de Administração); Charles André 
Pierre Desmartis; Francis André Mauger; Jacques Dominique Ehrmann; Vincent Arnaud Xavier Abello; Abilio dos Santos Diniz; Eduardo 
Pongrácz Rossi. Termo de Posse e Desimpedimento: José Roberto Meister Mussnich, brasileiro, casado, administrador de empresas, por-
tador da Cédula de Identidade RG nº 20.048.723-35 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 164.206.830-68, residente e domiciliado na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, neste 
ato toma posse no cargo de Diretor-Presidente - Atacadão do Atacadão S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.315.333/0001-09, 
com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.043.154 (“Companhia”), cargo para o qual 
foi reeleito, por unanimidade, por deliberação do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 26 de junho de 2017, com mandato 
de 3 (três) anos, conforme estabelece o artigo 23 do Estatuto Social da Companha. O Diretor reeleito assina o presente Termo de Posse, decla-
rando atender a todas as condições de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, inclusive 
não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação cuja pena vede, ainda que tem-
porariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a eco-
nomia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, 
ou a propriedade e atender aos requisitos estabelecidos no § 3º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. Para os fi ns do arti-
go 149, § 2º, da Lei nº 6.404/76, declara o signatário que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais 
relativos à sua gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia. São Paulo, 26 de 
junho de 2017. Termo de Posse e Desimpedimento: Marco Aparecido de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 19.889.080 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 068.212.018-97, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, neste ato 
toma posse no cargo de Diretor Vice-Presidente de Finanças - Atacadão do Atacadão S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº  6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº  75.315.333/0001-09, com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 
35.300.043.154  (“Companhia”), cargo para o qual foi reeleito, por unanimidade, por deliberação do Conselho de Administração da 
Companhia, realizada em 26 de junho de 2017, com mandato de 3 (três) anos, conforme estabelece o artigo 23 do Estatuto Social da 
Companha. O Diretor reeleito assina o presente Termo de Posse, declarando atender a todas as condições de elegibilidade previstas nos arti-
gos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, inclusive não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei es-
pecial, ou em virtude de condenação cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de pre-
varicação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de de-
fesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade e atender aos requisitos estabelecidos no § 3º do Artigo 
147 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. Para os fi ns do artigo 149, § 2º, da Lei nº 6.404/76, declara o signatário que receberá even-
tuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos à sua gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual 
alteração será comunicada por escrito à Companhia. São Paulo, 26 de junho de 2017. Termo de Posse e Desimpedimento: Charles André 
Pierre Desmartis, francês, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº G021358-Y, ins-
crito no CPF/MF sob nº 236.760.388-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua 
George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, neste ato toma posse no cargo de Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil do 
Atacadão S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, 
Vila Maria, CEP 02170-901, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.315.333/0001-09, com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.043.154 (“Companhia”), cargo para o qual foi reeleito, por unanimidade, por deliberação do Conselho 
de Administração da Companhia, realizada em 26 de junho de 2017, com mandato de 3 (três) anos, conforme estabelece o artigo 23 do 
Estatuto Social da Companha. O Diretor reeleito assina o presente Termo de Posse, declarando atender a todas as condições de elegibilidade 
previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, inclusive não estar impedido de exercer a administração da 
Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por cri-
me falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade e atender aos requisitos estabeleci-
dos no § 3º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. Para os fi ns do artigo 149, § 2º, da Lei nº 6.404/76, declara o signatá-
rio que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos à sua gestão no endereço da Companhia 
acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia. São Paulo, 26 de junho de 2017. Termo de Posse e 
Desimpedimento: Sébastien Durchon, francês, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE 
nº G053038-O, inscrito no CPF/MF sob nº 237.141.038-13, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endere-
ço comercial na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, neste ato toma posse nos cargos de Diretor Vice-Presidente 
de Finanças - Grupo Carrefour Brasil e de Diretor de Relações com Investidores do Atacadão S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº  75.315.333/0001-09, com seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 
35.300.043.154 (“Companhia”), cargos para os quais foi reeleito, por unanimidade, por deliberação do Conselho de Administração da 
Companhia, realizada em 26 de junho de 2017, com mandato de 3 (três) anos, conforme estabelece o artigo 23 do Estatuto Social da 
Companha. O Diretor reeleito assina o presente Termo de Posse, declarando atender a todas as condições de elegibilidade previstas nos arti-
gos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, inclusive não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei es-
pecial, ou em virtude de condenação cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de pre-
varicação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de de-
fesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade e atender aos requisitos estabelecidos no § 3º do 
Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. Para os fi ns do artigo 149, § 2º, da Lei nº 6.404/76, declara o signatário que receberá 
eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos à sua gestão no endereço acima indicado, sendo que even-
tual alteração será comunicada por escrito à Companhia. São Paulo, 26 de junho de 2017.

Atacadão S.A.  –  CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 19/05/2017

01. Data, Hora e Local: Aos 19/05/2017, às 9h30, na sede social do Atacadão S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Morvan Dias de 
Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, na Cidade de São Paulo, SP. 02. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em face 
da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 03. Mesa: Presidente: Pierre-Jean Jérôme Sivignon; Secretária: 
Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda. 04. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (A) aprovação: (i) das demonstrações 
fi nanceiras individuais e consolidadas dos exercícios fi scais encerrados em 31/12/2014, 2015 e 2016, acompanhadas dos respectivos 
relatórios de auditoria emitidos pela KPMG Auditores Independentes; e (ii) das demonstrações fi nanceiras trimestrais referentes ao período 
encerrado em 31/03/2017, acompanhadas do relatório de revisão especial emitido pela KPMG Auditores Independentes; (B) eleição do 
Diretor de Relações com Investidores; (C) aprovação dos seguintes documentos corporativos da Companhia: (1) Política de Transações com 
Partes Relacionadas e Gerenciamento de Confl itos de Interesses; (2) Política de Gerenciamento de Riscos; (3) Política de Remuneração de 
Administradores; (4)  Política de Indicação de Administradores; (5)  Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores 
Mobiliários; (6) o Código de Conduta revisado; (7) o Regimento Interno do Conselho de Administração revisado; (8) o Regimento Interno da 
Diretoria revisado; (9) o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário; e (10) o Regimento Interno dos Comitês do Conselho de 
Administração; (D) ratifi cação dos seguintes contratos com partes relacionadas: (1) Contrato de cost-sharing celebrado entre (a) Carrefour 
Comércio e Indústria Ltda. e a Companhia (b) Carrefour S.A. e Carrefour Systèmes d’Information; (2) Contrato de serviços intercompany 
celebrado entre (a) Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e a Companhia (b) Carrefour S.A. e Carrefour Systèmes d’Information; e (3) Contrato 
de licenciamento de marca entre Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e Carrefour S.A.; (E) alteração das opções de compra de ações objeto do 
Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, de forma a refl etir o grupamento de ações na proporção de 1:2, aprovado na Assembleia 
Geral Extraordinária de 19/05/2017, incluindo, mas não se limitando, ao número de opções concedidas e ao respectivo preço de exercício; e 
(F) autorização à Diretoria para realizar os seguintes pedidos em nome da Companhia: (1) registro de companhia aberta, como emissor de 
valores mobiliários na categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); (2) registro de oferta pública de distribuição 
primária e secundária (“IPO”) no Brasil, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29/12/2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e 
ainda, com esforços de colocação de ações no exterior; e (3) listagem no Segmento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão (“Novo Mercado”). 05. Deliberações por Unanimidade: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: (A) (i) foi realizada apresentação pelos auditores independentes da 
Companhia que estavam presentes na reunião. Em seguida, o Diretor Financeiro da Companhia esclareceu que as demonstrações fi nanceiras 
submetidas para aprovação são um jogo independente preparado de forma a alinhá-las à forma de apresentação utilizada pelo Grupo 
Carrefour e às exigências da CVM. Em seguida, (i) as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas dos exercícios fi scais encerrados 
em 31/12/2014, 2015 e 2016, acompanhadas dos respetivos relatórios de auditoria emitidos pela KPMG Auditores Independentes; e (ii) as 
demonstrações fi nanceiras trimestrais referentes ao período encerrado em 31/03/2017, acompanhadas do relatório de revisão especial 
emitido pela KPMG Auditores Independentes foram integralmente aprovadas; (B) a eleição do Diretor Financeiro - Grupo Carrefour Brasil, 
Sr. Sébastien Durchon, francês, casado, administrador, portador do RNE nº G053038-0, CPF/MF sob nº 237.141.038-13, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, para o 
cargo de Diretor de Relações com Investidores, com mandato de 3 anos. O Sr. Sébastien Durchon irá cumular os cargos de Diretor Financeiro - 
Grupo Carrefour Brasil e de Diretor de Relações com Investidores, conforme autorizado pelo Artigo 22, § 1, inciso III do Estatuto Social da 
Companhia. A Diretoria Executiva da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: Nome: Charles André Pierre Desmartis - Cargo: 
Diretor Presidente - Grupo Carrefour Brasil; Nome: José Roberto Meister Müssnich - Cargo: Diretor Presidente - Atacadão; Nome: Sébastien 
Durchon - Cargo: Diretor Financeiro - Grupo Carrefour Brasil e Diretor de Relações com Investidores; Nome: Marco Aparecido de Oliveira - 
Cargo: Diretor Financeiro - Atacadão. (C) os seguintes documentos corporativos da Companhia, que são compatíveis com o Acordo de 
Acionistas arquivado na sede da Companhia: (1) Política de Transações com Partes Relacionadas e Gerenciamento de Confl itos de Interesses; 
(2) Política de Gerenciamento de Riscos; (3) Política de Remuneração de Administradores; (4) Política de Indicação de Administradores; 
(5) Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários; (6) o Código de Conduta revisado; (7) o Regimento Interno do 
Conselho de Administração revisado; (8) o Regimento Interno da Diretoria revisado; (9) o Regimento Interno do Comitê de Auditoria 
Estatutário; e (10) o Regimento Interno dos Comitês do Conselho de Administração; (D) a ratifi cação dos seguintes contratos com partes 
relacionadas: (1) Contrato de cost-sharing celebrado entre (a) Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e a Companhia (b) Carrefour S.A. e 
Carrefour Systèmes d’Information; (2) Contrato de serviços intercompany celebrado entre (a) Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e a 
Companhia (b) Carrefour S.A. e Carrefour Systèmes d’Information; e (3) Contrato de licenciamento de marca entre Carrefour Comércio e 
Indústria Ltda. e Carrefour S.A.; (E) a alteração das opções de compra de ações objeto do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, 
de forma a refl etir o resultado do grupamento de ações na proporção de 1:2, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 19/05/2017, 
incluindo, mas não se limitando, ao número de opções concedidas e ao respectivo preço de exercício. A Diretoria foi autorizada a 
implementar os ajustes nos contratos de opção de ações com os benefi ciários; e (F) autorização à Diretoria para realizar os seguintes pedidos 
em nome da Companhia: (1) registro de companhia aberta, como emissor de valores mobiliários na categoria “A”; (2) registro do IPO; e 
(3) listagem no Novo Mercado. Todos os atos realizados pelos Diretores para este fi m foram ratifi cados e os Diretores foram autorizados a 
tomar todas as medidas adicionais necessárias à implementação desta deliberação. 06. Matérias Extra Pauta: Por unanimidade e 
considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os conselheiros concordaram em deliberar 
acerca das seguintes matérias adicionais, que não estavam originalmente incluídas na ordem do dia: (A) ratifi car a eleição do Sr. Pierre-Jean 
Jérôme Sivignon, abaixo qualifi cado, como Presidente do Conselho de Administração e do Sr. Franck Emile Tassan, abaixo qualifi cado, como 
Vice-Presidente do Conselho de Administração, ambos até o término de seus mandatos como conselheiros; (B) a nomeação dos membros dos 
comitês do Conselho de Administração: (1) para o Comitê de Auditoria Estatutário, com mandato de 1 (um) ano a partir da presente data, 
os Srs.: (i)  Jacques Dominique Ehrmann, francês, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade francesa 
nº 080492301502, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, para o cargo de Presidente; 
(ii) Pierre Jean Jérôme Sivignon, francês, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte francês nº12DA75325, com endereço 
comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, para o cargo de membro; (iii) Franck Emile Tassan, francês, 
casado, Diretor Jurídico, portador do Passaporte francês nº 13BD08588, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-
Billancourt, França, para o cargo de membro; (iv) Eduardo Pongrácz Rossi, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do R.G. 
nº 17.847.499-X SSP/SP, CPF/MF sob nº 162.864.248-30, domiciliado e residente na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, para o cargo de membro; e (v) Cassio Elias Audi, 
brasileiro, casado, administrador, portador do R.G. nº 17.950.254-2 SSP/SP e CPF/MF sob nº 127.235.718-07, com endereço comercial na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001 para o cargo de membro observador; (2) para o 
Comitê de Estratégia, com mandato correspondente ao seus respectivos mandatos como membros do Conselho de Administração da 
Companhia, os Srs.: (i) Vincent Arnaud Xavier Abello, francês, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte francês 
nº  11CK18851, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França, para o cargo de Presidente; 
(ii) Jacques Dominique Ehrmann, acima qualifi cado, para o cargo de membro; (iii) Francis André Mauger, francês, casado, administrador 
de empresas, portador do Passaporte francês nº 11AZ88270, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, 
França, para o cargo de membro; e (iv) Eduardo Pongrácz Rossi, acima qualifi cado, para o cargo de membro; (3) para o Comitê de Recursos 
Humanos, com mandato correspondente aos seus respectivos mandatos como membros do Conselho de Administração da Companhia, os 
Srs.: (i) Eduardo Pongrácz Rossi, acima qualifi cado, para o cargo de Presidente; (ii) Pierre Jean Jérôme Sivignon, acima qualifi cado, para o 
cargo de membro; (iii) Jacques Dominique Ehrmann, acima qualifi cado, para o cargo de membro; e (iv) Francis André Mauger, acima 
qualifi cado, para o cargo de membro; e (B) aprovação das atas das reuniões do Conselho de Administração realizadas em: (i) 16/09/2016; 
(ii)  01/12/2016; (iii)  21/03/2017; e (iv)  12/05/2017, todas as quais foram previamente enviadas aos membros do Conselho de 
Administração para revisão. 07. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os 
trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo 
19/05/2017. Mesa: Pierre-Jean Jérôme Sivignon - Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária. Membros do Conselho de 
Administração: Pierre-Jean Jérôme Sivignon (Presidente do Conselho de Administração); Franck Emile Tassan (Vice-Presidente do Conselho 
de Administração); Charles André Pierre Desmartis; Francis André Mauger; Jacques Dominique Ehrmann; Vincent Arnaud Xavier Abello; Abilio 
dos Santos Diniz; Eduardo Pongrácz Rossi. JUCESP sob nº 283.787/17-0, em 23/06/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretaria Geral. 

Atacadão S.A.  –  CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09 – NIRE 35.300.043.154
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26/06/2017

01. Data, Hora e Local: Aos 26/06/2017, às 9h00, na sede social do Atacadão S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Morvan Dias 
de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, na Cidade de São Paulo, SP. 02. Convocação e Presença: Presentes os acionistas 
detentores da totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, foi dis-
pensada a convocação nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”). 03. Leitura dos Documentos: A leitura dos documentos relacionados à ordem do dia foi dispensada, uma vez que os acionistas 
presentes tiveram acesso aos documentos com antecedência razoável à realização desta assembleia geral extraordinária. 04. Ata em Forma 
Sumária: Os acionistas autorizaram a lavratura da ata em forma sumária e sua publicação sem assinaturas, nos termos do artigo 130, §1º e 
§2º da Lei das Sociedades por Ações. 05. Mesa: Charles André Pierre Desmartis, Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, Secretária. 
06. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (A) a aprovação do Plano de Opção de Compra Regular (Pós IPO) da Companhia; (B) a alteração ao 
Plano de Opção de Compra de Ações Pré-IPO da Companhia aprovado pelos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária de 21/03/2017 e 
ratifi cado em 19/05/2017; e (C) a alteração aos Artigos 9, 12 e 41 do Estatuto Social da Companhia. 07. Deliberações: Após discussão das 
matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: (A) o Plano de Opção 
de Compra de Ações Regular (Pós-IPO) da Companhia, cuja cópia foi numerada, autenticada pela mesa da reunião e arquivada na sede da 
Companhia; (B) a alteração ao Plano de Opção de Compra de Ações Pré-IPO da Companhia, originalmente aprovado pelos acionistas na 
Assembleia Geral Extraordinária de 21/03/2017 e ratifi cado em 19/05/2017, cujo texto alterado e consolidado foi numerado e autenti-
cado pela mesa da reunião e arquivado na sede da Companhia; e (C) a alteração dos Artigos 9, 12 e 41 do Estatuto Social da Companhia, 
que passam a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 9º. Qualquer indivíduo, pessoa jurídica ou qualquer outra entidade, agindo 
isoladamente ou vinculado(a) a acordo de voto, que torne-se detentor de um número de ações representando participação societária ou 
direitos de voto maiores ou iguais a 1% do capital social ou dos direitos de voto da Companhia, ou qualquer múltiplo inteiro deste percentual, 
deverá notifi car a Companhia, sendo que tal notifi cação deverá: (i) incluir as informações requeridas nos termos do artigo 12 da Instrução 
CVM nº 358/2000, o número total de ações e direitos de voto detidos, bem como os valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações 
e direitos de voto a eles potencialmente relativos e (ii) ser enviada imediatamente após este percentual ter sido alcançado ou ultrapassado. 
A obrigação em informar a Companhia também se aplica ao acionista cuja participação societária ou direitos de voto detidos se reduza abaixo 
dos percentuais mencionados acima. §1º. Caso o referido aumento na participação societária ou nos direitos de voto da Companhia vise a pro-
vocar ou provoque uma mudança de Controle ou alteração na estrutura administrativa da Companhia, ou de outra maneira gere uma obrigação 
de realizar oferta pública de aquisição, o acionista ou grupo de acionistas adquirente deverá divulgar e revelar tais informações ao mercado 
por meio de anúncios publicados nos mesmos canais de divulgação habitualmente utilizados pela Companhia para suas próprias publicações. 
§2º. O descumprimento das disposições deste Artigo ensejará a aplicação da penalidade de suspensão de direitos, estabelecida no Artigo 12, 
Inciso XII deste Estatuto Social. §3º. O Diretor de Relações com Investidores deverá enviar assim que recebidas pela Companhia cópias de tais 
notifi cações à CVM e às bolsas de valores em que os valores mobiliários da Companhia são admitidos à negociação.” “Artigo 12. Compete à 
Assembleia Geral, além das atribuições conferidas por lei e regulamentos aplicáveis por este Estatuto Social: (...) XII. suspender o exercício 
de direitos de acionista, incluindo direitos de voto, de qualquer acionista ou acionistas que deixem de cumprir obrigação legal, regulamentar 
ou estatutária, na forma do disposto no artigo 120 da Lei das S.A. e em observância do Parágrafo único deste Artigo 12; (...) Parágrafo único: 
Para fi ns do inciso XII acima: (a) Os acionistas que representem 5%, no mínimo, do capital social, poderão convocar uma assembleia geral 
para deliberar sobre a suspensão dos direitos do acionista inadimplente, quando o Conselho de Administração não atender, no prazo de 8 dias, 
a pedido de convocação que apresentarem, com a indicação da obrigação descumprida e a identifi cação do acionista ou acionistas inadim-
plentes; (b) Caberá à assembleia geral que aprovar a suspensão dos direitos do acionista ou acionistas também estabelecer, entre outros 
aspectos, o alcance e o prazo da suspensão, sendo vedada a suspensão dos direitos de fi scalização e de pedido de informações assegurados em 
lei; e (c) A suspensão de direitos cessará tão logo o acionista sane o inadimplemento, cumprindo com as obrigações que levaram à aplicação 
da suspensão”. A exclusão dos parágrafos 4º e 5º do Artigo 41 do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte e nova 
redação: “Artigo 41. O exercício social coincide com o ano civil. Ao término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações fi nan-
ceiras previstas em lei. §1º. Além das demonstrações fi nanceiras ao fi m de cada exercício social, a Companhia fará elaborar as demonstrações 
fi nanceiras trimestrais, com observância dos preceitos legais pertinentes. §2º. Juntamente com as demonstrações fi nanceiras do exercício, 
os órgãos da administração da Companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, 
com observância do disposto neste Estatuto e na Lei das S.A. §3º. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, 
os eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a contribuição social.” 08. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata 
que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Acionistas presentes: Carrefour S.A., p.p Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda; Carrefour 
Nederland B.V., p.p. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda Península II Fundo de Investimento em Participações; p.O3 Gestão de Recursos Ltda., 
p. Eduardo Pongrácz Rossi e Flávio de Moraes Correia. São Paulo, 26/06/2017. Confere com a original lavrada em livro próprio. Charles André 
Pierre Desmartis - Presidente da Mesa; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária da Mesa. 
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Fotos: Divulgação
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A elaboração da legislação, que tem como princípios 
a igualdade de direitos e o combate à xenofobia e 
à discriminação, vinha sendo defendida desde a 

redemocratização do Brasil. O texto entra em vigor em 24 
de novembro.

Avanços
Publicada com 18 vetos em 25 de maio, a nova lei é decor-

rente de substitutivo da Câmara dos Deputados a projeto 
do senador licenciado Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), 
que teve como relator Tasso Jereissati (PSDB-CE).

Segundo o consultor legislativo Tarciso Dal Maso Jardim, 
a nova lei considera o migrante como um sujeito de direitos 
no sentido mais amplo possível, incluindo o brasileiro que 
sai para o exterior, e acolhe todos os tratados ratifi cados e 
absorvidos pelo regime constitucional brasileiro.

— Temos o imigrante, que vem para o Brasil para aqui 
se fi xar; temos o emigrante, que é o brasileiro que sai para 
o exterior, e a lei traz benefícios para seu retorno; temos 
o residente fronteiriço; os apátridas, pessoas que não têm 
nacionalidade; alguns grupos vulneráveis e, por fi m, o vi-
sitante, que é o estrangeiro que vem ao Brasil a negócios 
ou a turismo.

Para o consultor, um dos grandes valores da Lei de Migra-
ção é o direito à defesa e à segurança jurídica, visto que as 
legislações precedentes autorizavam a retirada compulsória 
do país, caso o estrangeiro fosse considerado nocivo, incon-
veniente ou se ofendesse a tranquilidade e a moralidade.

Tarciso ressalta ainda que a lei não é criminalizante e 
que o único tipo penal nela previsto coíbe os “coiotes”, que 
lucram com o fenômeno da imigração ilegal, sem prejudicar 
o migrante propriamente dito que, se cometer irregulari-
dades, terá que pagar multa ou ser deportado.

Migração: nova lei assegura 
direitos e combate a discriminação
O Brasil já conta com uma nova 
Lei de Migração, que garante 
direitos e protege os estrangeiros 
contra discriminação. A norma (Lei 
13.445/2017) substitui o Estatuto do 
Estrangeiro, herdado do regime militar

Eunício Oliveira e Tasso Jereissati em Plenário, durante sessão em que
a nova Lei de Migração foi aprovada, em 18 de abril
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— Há uma baixa população de estrangeiros no Brasil, 
1 milhão e pouco, inferior a 1% da população brasi-
leira. A população migrante no Brasil é de baixíssima 
criminalidade.

A Lei de Migração representa grande avanço com relação 
ao Estatuto do Estrangeiro, avalia a professora de Migração 
e Refúgio da Universidade de Brasília (UnB) Carolina Claro. 
Primeiro, explica, saem do primeiro plano as perspectivas 
de segurança e interesse nacionais e entram as óticas dos 
direitos humanos dos migrantes e da igualdade entre bra-
sileiros e imigrantes. Em segundo lugar, a lei estabelece 
princípios e diretrizes que guiarão uma futura política mi-
gratória brasileira e também prevê proteção para apátridas, 
asilados e brasileiros emigrados.

A professora observa que, apesar dos vetos presidenciais, 
a lei inova ao ampliar os tipos de visto temporário para 
incluir, entre outros, o tratamento de saúde, a acolhida 
humanitária de imigrantes e a reunião familiar, temas re-
correntes nos fl uxos migratórios do século 21 que chegaram 
a ser regulados por resoluções do Conselho Nacional de 
Migração. Ela ressalta que a nova norma impede repatria-
ção, deportação e expulsão coletivas, todas vedadas pelo 
direito internacional.

Outros pontos que ela destaca são a garantia de igualdade 
de tratamento entre brasileiros e imigrantes e o capítulo 
específi co para proteção dos brasileiros no exterior.

A lei inova também ao aperfeiçoar o procedimento de 
repatriação, prevendo a participação da Defensoria Pública 
da União na defesa do migrante ao longo do processo. A 
mesma lógica foi adotada quanto à deportação, embora 
essa ainda possa ser imediata em alguns casos, explica o 
defensor público Gustavo Zortea.

O defensor público observa que a norma amplia as causas 
impeditivas de expulsão do imigrante e impede que ele, no 
processo de extradição, permaneça na prisão até a decisão 
fi nal da Justiça. Outro ponto que destaca é a isenção do 
pagamento das taxas de regularização aos migrantes mais 
carentes.

— A nova lei vem para adequar a questão migratória à 
Constituição de 1988.

Vetos
Para Zortea, alguns vetos desfi guraram a norma, como 

o à previsão de anistia migratória e o ao processo de re-
gularização mais simples a imigrantes que entraram no 
Brasil até 6 de julho de 2016 e que fi zessem o pedido de 
regularização até um ano após a vigência da lei. Também 
foram vetadas a livre circulação de indígenas e populações 
tradicionais entre fronteiras, em terras tradicionalmente 
ocupadas, e a extensão da regularização da permanência 
no país a parentes e agregados dos migrantes.

Na justifi cativa dos vetos, o presidente Michel Temer 
alegou que alguns dispositivos poderiam comprometer 
a segurança e os direitos indígenas e estimular o tráfi co 
internacional de pessoas, sobretudo menores de idade. 
O exercício de cargo público por estrangeiro também foi 
vetado. Segundo Temer, isso seria uma “afronta à Consti-
tuição e ao interesse nacional”.

— Há preocupação excessiva com terrorismo e segu-
rança. Possibilidades existem, mas não deveriam nortear 
o tratamento dado a todos os migrantes — afi rma Zortea.
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News@TI
Em parceria com Microsoft, Grupo 
OncoClínicas vai adotar inteligência artifi cial 
para tratamento do câncer 

@O Grupo Oncoclínicas e a Microsoft se uniram em um projeto 
que vai utilizar Inteligência Artifi cial para promover avanços no 

tratamento do câncer, tornando os planos de combate à doença mais 
efetivos e trazendo mais qualidade de vida aos pacientes. O acordo 
fechado pelas organizações prevê o uso de recursos de aprendizado de 
máquina (machine learning) tanto para a frente de radioterapia quanto 
na de quimioterapia. Com o uso de Inteligência Artifi cial da Microsoft, 
o Grupo Oncoclínicas espera ganhar velocidade e assertividade ao 
planejar tratamentos contra o câncer (www.grupooncoclinicas.com). 

Intel investe US$ 100 milhões em empresas 
comandadas por mulheres em todo o mundo 

@Nesta semana a Intel anunciou um compromisso de investir US$ 
100 milhões em empresas com mulheres no comando em todo o 

mundo, ao longo dos próximos três anos. A Intel fez este anúncio no 
palco do Global Citizen Festival 2017 em Hamburgo, na Alemanha, ao 
lado de IBM* e Pfi zer*, que assumiram compromissos similares. A Intel 
acredita que esta iniciativa pode ajudar a fomentar o empoderamento 
econômico dentro de grupos minoritários. Ao longo dos últimos dois 
anos e meio a Intel investiu internamente em programas de contratação, 
retenção e gestão, e externamente em programas educacionais, parcerias 
universitárias, empreendedores diversos e iniciativas antiassédio online 
e gastos com fornecedores diversos (www.facebook.com/intelbrasil).

Latam Retail Show

@Estão abertas as inscrições para o LATAM RETAIL SHOW, o mais 
completo evento para o varejo, franchising, e-commerce e shopping 

centers da América Latina. Com uma ampla área de exposição e conte-
údo de relevância estratégica, o evento contará com a participação de 
grandes nomes do setor, como Abílio Diniz, Presidente dos Conselhos de 
Administração da Península Participações e da BRF; Artur Grynbaum, 
CEO do Grupo Boticário; Flávio Rocha, Presidente da Riachuelo; Edgard 
Corona, Presidente e Fundador do Grupo Bio Ritmo-Smart Fit; e Luiza 
Helena Trajano, Presidente do Conselho de Administração do Magazine 
Luiza (http://latamretailshow.com.br/inscreva-se/).

Com isso, percebe-se que as funções 
técnicas continuam em alta demanda – 
sete dos dez melhores empregos são de 

engenheiros e desenvolvedores de software, 
com cargos em gestão, saúde e engenharia 
rondando a lista dos 25 melhores.

Alguns dos cargos com maior salário entre 
os dez primeiros incluem desenvolvedores full 
stack developer (nº 1), cientistas de dados 
(nº 2), engenheiros de desenvolvimento de 
operações (nº 3), desenvolvedores da força de 
trabalho (nº 6) e engenheiros de nuvem (nº 9).

De forma muito interessante, não são apenas as 
empresas tecnológicas tradicionais que estão con-
tratando para esses cargos. Os dados demonstram 
que bancos e empresas industriais estão contra-
tando mais cargos de software do que as empresas 
de software propriamente ditas. Isto torna a busca 
e o recrutamento de talentos técnicos ainda mais 
desafi adores para as empresas, com uma concor-
rência voraz em praticamente todos os setores. E 
com tanta demanda, é difícil competir por estes 
talentos apenas com base na compensação.

Recrutar talentos é um desafi o contínuo para 
muitas empresas, mas descobri algumas coisas 
muito efi cientes na hora de recrutar que fun-
cionam com talentos técnicos e outros cargos 
difíceis de preencher.

1. Vá para onde o talento está: Pesquise 
cidades e seus pools de talentos para ver se um 
escritório matriz faz sentido para preencher as 
vagas da sua organização. Busque talentos onde 
há mais profi ssionais capacitados.

2. Traga o talento até você: Se você está 

O fi m das vagas abertas eternamente: 
estratégias para contratação de 

cargos difíceis de preencher

Atacadão S.A.  –  CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09 – NIRE 35.300.043.154
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/06/2017

01. Data, Hora e Local: Aos 27/06/2017, às 9h00, na sede social do Atacadão S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, na Cidade de São Paulo, SP. 02. Convocação e 
Presença: Presentes os acionistas detentores da totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, foi dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 
nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 03. Leitura dos Documentos: A leitura dos documentos relacionados à ordem do dia foi dispensada, uma vez que os acionistas presentes tiveram acesso aos 
documentos com antecedência razoável à realização desta assembleia geral extraordinária. 04. Ata em Forma Sumária: Os acionistas autorizaram a lavratura da ata em forma sumária e sua publicação sem assinaturas, nos termos do arti-
go 130, §1º e §2º da Lei das Sociedades por Ações. 05. Mesa: Charles André Pierre Desmartis, Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, Secretária. 06. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (A) a eleição de 2 Conselheiros Independentes 
do Conselho de Administração, conforme Artigo 19, §2º do Estatuto Social da Companhia e nos termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, e a reavaliação da qualifi cação dos conselheiros Srs. Abílio dos Santos Diniz e Eduardo 
Pongrácz Rossi como Conselheiros Independentes; e (B) O aumento de capital da Companhia e a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 07. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os 
acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram: (A) a eleição, como Conselheiros Independentes do Conselho de Administração da Companhia, conforme Artigo 19 §2º do Estatuto Social da Companhia e nos 
termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado dos Srs. (i) Luiz Fernando Vendramini Fleury, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, São Paulo, SP, 
05690-000, CPF/MF nº 036.577.328-02 e RG nº 11.882.641 (SSP/SP); e (ii) Marcelo Pavão Lacerda, brasileiro, casado, analista, com endereço comercial na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, SP, 05690-000, CPF/MF 
nº 333.979.450-20 e RG nº 40.075.544-23 (SSP/SP). Os Conselheiros são eleitos com mandato coincidente com o mandato dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia, eleitos com mandato unifi cado de 1 ano, a 
partir de 28/04/2017. Os novos Conselheiros eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura de (i) declaração de que possuem qualifi cações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos no Artigo 147 e parágra-
fos da Lei das S.A., para o exercício dos respectivos cargos, e de que não possuem qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 367/02; e (ii) de termo de posse, 
lavrado no livro de atas do Conselho de Administração e assinatura do termo de anuência a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado, pelo qual se comprometerão a cumprir as regras ali constantes. Os acionistas acordaram 
que embora os conselheiros Srs. Abílio dos Santos Diniz e Eduardo Pongrácz Rossi continuem servindo como  membros do Conselho de Administração da Companhia, eles não devem mais ser considerados como Conselheiros Independentes 
do Conselho de Administração da Companhia. (B) o aumento do capital social da Companhia de R$ 4.054.761.146,00 para R$ 6.055.000.000,00, representando um aumento efetivo de R$ 2.000.238.854,00, por meio da capitalização de 
uma parcela da reserva de lucros estatutária da Companhia, dos quais R$ 62.410.462,65 referem-se a lucros acumulados oriundos do exercício fi scal de 2014, R$ 765.333.583,35 referem-se a lucros acumulados oriundos do exercício fi scal 
de 2015 e R$ 1.172.494.808,00 referem-se a lucros acumulados oriundos do exercício fi scal de 2016. A presente capitalização é feita com base no balanço patrimonial da Companhia levantado em 31/12/2016. O presente aumento de ca-
pital é feito sem a emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, §1º da Lei das Sociedades por Ações. Em virtude da deliberação anterior, as acionistas resolvem alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, cujo caput passará 
a vigorar com a seguinte nova redação: Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 6.055.000.000,00, dividido em 1.775.076.589 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Tendo em vista as 
deliberações acima, os acionistas resolvem consolidar o Estatuto Social da Companhia, cujo texto atualizado é anexo à presente como Anexo I. 08. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifesta-
ção, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 27/06/2017. Acionistas presentes: Carrefour S.A., p.p Sandra Gebara Boni Nobre Lacer-
da; Carrefour Nederland B.V., p.p. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda Península II Fundo de Investimento em Participações; p.O3 Gestão de Recursos Ltda., p. Eduardo Pongrácz Rossi e Flávio de Moraes Correia. Confere com a original lavra-
da e m livro próprio. Charles André Pierre Desmartis - Presidente da Mesa; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária da Mesa. Anexo I - Estatuto Social Consolidado - “Atacadão S.A. CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09 - NIRE 
35.300.043.154 - Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º. O Atacadão S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto Social e pelas leis  e regulamentos aplicáveis. 
§1º. A Companhia conduz suas atividades de  holding sob o nome fantasia “Grupo Carrefour Brasil”. §2º. A partir da data em que a Companhia for admitida no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”), da 
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, (se e quando instalado), às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 (“Regulamento 
do Novo Mercado”). §3º. A Companhia, seus administradores e acionistas deverão observar o disposto no regulamento de listagem de emissores e admissão à negociação de valores mobiliários da B3, incluindo, sem limitação, as regras re-
ferentes à retirada e exclusão de negociação de valores mobiliários admitidos à negociação nos mercados organizados administrados pela B3. Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, SP, na Avenida Morvan Dias de 
Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901. § Único. A Companhia poderá abrir, encerrar ou alterar o endereço de fi liais no País ou no exterior por deliberação da Diretoria. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: I. distribui-
ção, comércio atacadista e varejista, industrialização, importação e exportação de artigos, materiais, produtos e/ou mercadorias em geral, primários e industrializados; II.   exploração de supermercados e lojas de departamentos, restau-
rantes e lanchonetes; III. prestação de serviços fi tossanitários, de auxiliares do c omércio e de transporte; IV. exploração da atividade de correspondente bancário, incluindo, mas não se limitando a: (i) recebimentos, pagamentos e outras 
atividades decorrentes de contratos de serviços mantidos pela Companhia com instituições fi nanceiras; (ii) rec epção e encaminhamento de propostas de fornecimento de cartões de crédito; e (iii) serviços suplementares para o levanta-
mento de dados cadastrais  e documentação, bem como controle e processamento de dados; e V. prestação de serviços de te leatendimento (call center). § Único. A Companhia poderá explorar outros ramos de atividade afi ns ou comple-
mentares ao objeto expresso no artigo 3º, bem como deter participações societárias e outros valores mobiliários em outras sociedades, no País ou no exterior. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - 
Capital Social, Ações e Acioni stas - Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 6.055.000.000,00, dividido em 1.775.076.589 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor  nominal. § 1º O capital social 
será representado exclusivamente  por ações ordinárias. Cada ação ordinária dará o dir eito a 1 voto nas deliberações da Assembleia Geral. § 2º. A Companhia não poderá emitir ações preferenciais ou partes benefi ciárias. § 3º Todas as 
ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito, em instituição fi nanceira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) designada pela Companhia, em nome de seus titulares. § 4º O custo de transferência 
da propriedade das ações poderá ser cobrado diretamente do acionista alienante pela instituição fi nanceira mencionada acima, conforme venha a ser defi nido no contrato de escrituração de ações, observados os limites máximos fi xados 
pela CVM. § 5º. Na hipótese de mora do acionista na integralização do preço de emissão das ações por ele subscritas, este deverá pagar à Companhia o preço de subscrição, acrescido de juros de 1% ao mês, com base no Índice Geral de Pre-
ços - Mercado- (IGP-M), publicado pela Fundação Getúlio Vargas, na menor periodicidade legalmente aplicável, e multa de 10% sobre o valor do montante não pago, sem prejuízo das demais sanções legais aplicáveis. Artigo 6º. A Compa-
nhia fi ca autorizada a aumentar o seu capital social, mediante deliberação do Conselho de Administração e independente de reforma deste Estatuto Social, até o limite de 2.475.100.000 ações ordinárias, mediante emissão de novas ações 
ordinárias, nominativas, sem valor nominal. § 1º Dentro do limite autorizado mencionado no caput deste Artigo, o Conselho de Administração fi xará o número, o preço, os prazos de integralização e demais condições para a emissão de 
ações. § 2º Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de debêntures conversíveis; (ii) de acordo com o plano aprovado pela As-
sembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações a administradores e empregados da Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga ou no exercício das opções de compra; 
e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonifi cação em ações. Artigo 7º. A emissão de novas ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição cuja colocação 
seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”), ou, ainda, nos termos de lei especial sobre incentivos fi scais, poderá se dar sem que aos      acionistas seja concedido direito de preferência na subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu exercício. 
Artigo 8º. Nos casos previstos em lei, o valor de reembolso das ações, a ser pago pela Companhia aos acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral que tenham exercido direito de retirada, deverá corresponder ao valor econô-
mico de tais ações, a ser apurado em avaliação nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 45 da Lei das S.A., sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial contábil constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. 
Artigo 9º. Qualquer indivíduo, pessoa jurídica ou qualquer outra entidade, agindo isoladamente ou vinculado(a) a acordo de voto, que torne-se detentor de um número de ações representando participação societária ou direitos de voto 
maiores ou iguais a 1% do capital social ou dos direitos de voto da Companhia, ou qualquer múltiplo inteiro deste percentual, deverá notifi car a Companhia, sendo que tal notifi cação deverá: (i) incluir as informações requeridas nos termos 
do artigo 12 da Instru  ção CVM nº 358/2000, o número total de ações e direitos de voto detidos, bem como os valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações e direitos de voto a eles potencialmente relativos e (ii) ser enviada 
imediatamente após este percentual ter sido alcançado ou ultrapassado. A obrigação em informar a Companhia também se aplica ao acionista cuja participação societária ou direitos de voto detidos se reduza abaixo dos percentuais men-
cionados acima. § 1º Caso o referido aumento na participação societária ou nos direitos de voto da Companhia vise a provocar ou provoque uma mudança de Controle ou alteração na estrutura administrativa da Companhia, ou de outra 
maneira gere uma obrigação de realizar oferta pública de aquisição, o acionista ou grupo de acionistas adquirente deverá divulgar e revelar tais informações ao mercado por meio de anúncios publicados nos mesmos canais de divulgação 
habitualmente utilizados pela Companhia para suas próprias publicações. § 2º O descumprimento das disposições deste Artigo ensejará a aplicação da penalidade de suspensão de direitos, estabelecida no Artigo 12, Inciso XII deste Esta-
tuto Social. § 3º O Diretor de Relações com Investidores deverá enviar assim que recebidas pela Companhia cópias de tais notifi cações à CVM e às bolsas de valores em que os valores mobiliários da Companhia são admitidos à negociação. 
Capítulo III - Assembleia Geral - Seção I - Organização - Artigo 10. A Assembleia Geral, convocada e instalada conforme previsto na Lei das S.A. e neste Estatuto Social, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 primeiros 
meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim exigirem. § 1º A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração ou, nos casos previs-
tos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se e quando instalado, mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 15 dias de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 8 dias, 
observado, ainda, o disposto na regulamentação da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procuração, participação e votação a distância em assembleias gerais. § 2º As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria 
dos votos dos acionistas presentes na assembleia, não se computando os votos em branco e as abstenções, ressalvadas as exceções previstas em lei e observado o disposto no Artigo 53, § 1º, deste Estatuto Social. § 3º A Assembleia Geral 
só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A. § 4º A Companhia deverá iniciar o cadastramento de acionistas para tomar parte na As-
sembleia Geral, com no mínimo 48 horas de antecedência, cabendo ao acionista apresentar: (i) comprovante expedido pela instituição depositária das ações escriturais de sua titularidade, na forma do artigo 126 da Lei das S.A., datado de 
até 5 dias da data de realização da Assembleia Geral, podendo a Companhia, a seu critério, dispensar a apresentação desse comprovante; e (ii) instrumento de mandato e/ou outros documentos adequados que comprovem os poderes do re-
presentante legal do acionista. Qualquer acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade. § 5º As atas de Assembleias deverão ser lavradas no livro de Atas 
das Assembleias Gerais, e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicada com omissão das assinaturas. Artigo 11. A Assembleia Geral será instalada e presi-
dida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro Conselheiro, Diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração. O Presidente da 
Assembleia Geral indicará até 2 Secretários. Seção II - Competência - Artigo 12. Compete à Assembleia Geral, além das atribuições conferidas por lei e regulamentos aplicáveis por este Estatuto Social: I. tomar as contas dos administra-
dores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações fi nanceiras; II. deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre  a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; III. eleger e 
destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado; IV. fi xar a remuneração global anual dos administradores, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; V. aprovar planos de con-
cessão de ações ou de outorga de opção de compra de aç ões aos administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas; VI. alterar o Estatuto Social; VII. deliberar sobre a d issolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação da 
Companhia ou de qualquer sociedade na Companhia; VIII. aprovar previamente a negociação, pela Companhia, de ações de sua própria emissão nas hipóteses cuja aprovação em Assembleia Geral seja prescrita na regulamentação em vi-
gor; IX. deliberar a saída do Novo Mercado, nas hipóteses previstas no Capítulo VII deste Esta tuto Social; X. deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta na CVM; XI. escolher a instituição ou empresa especializada res-
ponsável pela elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou saída  do Novo Mercado, conforme previs to no Capítulo VII deste Estatuto Social, dentre aquelas em-
presas selecionadas em lista tríplice pelo Conselho de Administração; XII. suspender o exercício de direitos de acionista, incluindo direitos de voto, de qualquer acionista ou acionistas que deixem de cumprir obrigação legal, regulamentar 
ou estatutária, na forma d o disposto no artigo 120 da Lei das S.A. e em observância do Parágrafo único deste Artigo 12; XIII. eleg er e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funciona r no período de liquidação; e 
XIV. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração. § único: Para fi ns do inciso XII acima: (a) Os acionistas que representem 5%, no mínimo, do capital social, poderão convocar uma assembleia 
geral para deliberar sobre a suspensão dos direitos do acionista inadimplente, quando o Conselho de Administração não atender, no prazo de 8 dias, a pedido de convocação que apresentarem, com a indicação da obrigação descumprida e 
a identifi cação do acionista ou acionistas inadimplentes; (b) Caberá à assembleia geral que aprovar a suspensão dos direitos do acionista ou acionistas também estabelecer, entre outros aspectos, o alcance e o prazo da suspensão, sendo 
vedada a suspensão dos direitos de fi scalização e de p edido de informações assegurados em lei; e (c) A suspensão de direitos cessará tão logo o acionista sane o inadimplemento, cumprindo com as obrigações que levaram à aplicação da 
suspensão. Seção III - Eleição dos membros do Conselho de Administração - Artigo 13. Na eleição dos membros do Conselho de Administração, é facultado a acionistas que representem a porcentagem do capital social estabelecida 
pela lei e regulamentos aplicáveis, requererem a adoção do processo de voto múltiplo, desde que o façam, no mínimo, 48 horas antes da Assembleia Geral. § 1º A Companhia, imediatamente após o recebimento do pedido, deverá notifi car, 
por meio de aviso inserido em sua página na internet e encaminhado, por meio eletrônico, para a CVM e para a B3, a informação de que a eleição se dará pelo processo do voto múltiplo. § 2º Instalada a Assembleia, o presidente da mesa in-
formará, à vista das assinaturas constantes do Livro de Presenças e no número de ações de titularidade dos acionistas presentes, o número de votos que caberão a cada acionista e o número de votos necessários para eleger um Conselheiro. 
§3º Cada acionista terá o direito de cumular os votos a ele atribuídos em um único candidato ou distribuí-los entre vários deles, sendo declarados eleitos aqueles que receberem maior quantidade de votos. §4º Os cargos que, em virtude de 
empate, não forem preenchidos, serão objeto de nova votação, pelo mesmo processo, ajustando-se o número de votos que caberá a cada acionista em função do número de cargos a serem preenchidos. §5º Sempre que a eleição tiver sido 
realizada por esse processo, a destituição de qualquer membro do Conselho de Administração, que não tenha um suplente eleito, pela Assembleia Geral importará destituição dos demais membros, procedendo-se a nova eleição; nos de-
mais casos em que ocorrer vacância no Conselho de Administração, a primeira Assembleia Geral procederá à eleição de todo o Conselho de Administração. §6º Enquanto a Companhia permanecer sob controle de acionista ou grupo contro-
lador, conforme defi nido no artigo 116 da Lei das S.A., acionistas representando 10% do capital social poderão requerer, na forma prevista nos parágrafos 4º e 5º do artigo 141 da Lei das S.A., que a eleição de um dos membros do Conselho 
de Administração seja feita em separado. Capítulo IV - Administração - Seção I -  Disposições comuns aos órgãos d a administração - Artigo 14. A Companhia será administrada pelo Conselho de Ad ministração e pela Diretoria. Os car-
gos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor-Pre sidente - Grupo Carrefour Brasil (o p rincipal executivo da Companhia) não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. § 1º O Conselho de Administração e a Diretoria, para 
melhor desempenho de suas funções, poderão criar Comitês ou grupos de trabalho com objetivos defi nidos, que deverão atuar como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no intuito de assess orá-los. Os membros dos Comitês 
ou dos grupos de trabalho serão designados pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, conforme o caso. § 2º Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria tomarão posse em seus cargos mediante assinatura do termo 
lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador empossado, dispensada qualquer garantia de gestão, e condicionado à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores, nos termos do disposto no Regulamento do Novo 
Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. § 3º Os administradores da Companhia permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos (seu respectivo prazo de mandato sendo estendido até esta data), 
salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso. Artigo 15. A Assembleia Geral fi xará o montante global da remuneração dos administradores. Caberá ao Conselho  de Adminis-
tração, em reunião fi xar a parcela global de remuneração atribuída a cada órgão (como um todo). Artigo 16. Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de administração se reúne validamente com a presença 
da maioria de seus respectivos membros e delibera pelo voto da maioria dos presentes. § Único. Só é dispensada a convocação prévia da reunião do Conselho de Administração e da Diretoria como condição de sua validade se presentes to-
dos os seus membros. Caso não estejam fi sicamente presentes, os membros do Conselho de Administração e da Diretoria poderão manifestar seu voto por meio de: (a) delegação de poderes feita em favor de outro membro do respectivo ór-
gão, (b) voto  escrito enviado antecipadamente e (c) voto escrito transmitido por fax, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação, bem por sistema de áudio ou videoconferência ou outros meios semelhantes, desde que 
permitam a identifi cação e participação efetiva na reunião, de forma que os participantes consigam simultaneamente ouvir uns aos outros. Artigo 17. Nos termos do Artigo 156 da Lei das S.A., os administradores da Companhia que este-
jam em situação de interesse pessoal confl itante deverão cientifi car os demais membros do Conselho de Administração ou da Diretoria de seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração ou da Direto-
ria, a natureza e a extensão do seu impedimento. Artigo 18. Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e manterá indenes seus Conselheiros de Administração, Diretores, membros de Comitês e demais empre-
gados que ex erçam cargo ou função de gestão na Companhia (em conjunto ou isoladamente “Benefi ciários”), na hipótese de eventual dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelos Benefi ciários por força do exercício regular de suas fun ções 
na Companhia. Parágrafo Único. Caso seja condenado, por decisão judicial transitada em julgado, por agir (i) dentro de seus deveres e poderes, com culpa ou dolo; ou (ii) em violação à lei ou a este Estatuto Social, o Benefi ciário deverá 
ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica. Seção II - Conselho de Administração - SubSeção I - Composição  - Artigo 19. O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 8 e no 
máximo por 10 membros, eleitos pela Assembleia Geral,  com mandato unifi cado de 1 ano, considerando-se cada ano como o período compreen dido entre 2 Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitidas a destituição e a reeleição. 
§ 1º Na Assembleia Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do Conselho de Administração, os acionistas deverão fi xar, primeiramente, o número efetivo de membros do Conselho de Administração a serem eleitos. 
§ 2º No mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a defi nição do Regulamento do Novo Mercado, fi cando estabelecido que o número de Conselheiros Independentes não 
poderá ser inferior a 2. Os Conselheiros Independentes serão expressamente declarados como tais na ata da Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante fa-
culdade prevista pelo artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei das S.A. § 3º Quando, em decorrência da observância do percentual referido no §2º deste Artigo, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento 
nos termos do Regulamento do Novo Mercado. § 4º A Assembleia Geral poderá eleger um ou mais suplentes para os membros do Conselho de Administração, não podendo, entretanto, ser eleito mais de 1 suplente para cada membro efetivo 
do Conselho de Administração. § 5º O Conselho de Administração terá 1 Presidente, e 1 Vice-Presidente, que serão eleitos pela maioria de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente 
após a posse de tais membros, ou sempre que ocorrer renúncia ou vac ância naqueles cargos. §6º. No caso de vacância do cargo de membro do Conselho de Administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e ser-
virá até a próxima Assembleia Geral. SubSeção II - Reuniões - Artigo 20. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente pelo menos 6 vezes ao ano, conforme calendário anual a ser aprovado pelo Conselho de Administração na 
primeira reunião a se realizar após a eleição anual, e extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação realizada na forma do Parágrafo 1º deste Artigo. O Conselho de Administração pode deliberar, por unanimidade, sobre qual-
quer matéria que não tenha sido incluída na ordem do dia. § 1º As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão ser entregues por meio eletrônico ou por carta, pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo 
Vice-Presidente, se ausente o primeiro, a cada membro do Conselho de Administração, com pelo menos 8 dias de antecedência da reunião, e com indicação da data, hora, lugar, ordem do dia detalhada e documentos a serem discutidos na-
quela reunião. Qualquer Conselheiro poderá, por meio de solicitação escrita ao Presidente, solicitar que uma reunião seja convocada ou que itens sejam incluídos na ordem do dia. § 2º O Presidente do Conselho de Administração presidirá 
as reuniões do Conselho de Administração, ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento temporário, previstas no § 5º abaixo. § 3º Cada conselheiro terá direito a 1 voto nas deliberações do Conselho de Administração, sendo que 
as deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de seus membros presentes em reunião. § 4º O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá levar em consideração e não computará o 
voto proferido com infração aos termos de qualquer acordo de acionistas que possa estar devidamente arquivado na sede da Companhia, conforme disposto no artigo 118 da Lei das S.A. § 5º Na hipótese de ausência ou impedimento tem-
porário do Presidente, caso tenha sido nomeado um Vice-Presidente pelo Conselho de Administração, o Vice-Presidente exercerá as funções do Presidente. Caso o Conselho de Administração não tenha nomeado um Vice-Presidente, na hi-
pótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente, as funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo Presidente. § 6º. Na hipótese de vacância permanente do Presidente, 
o Vice-Presidente automaticamente assumirá o cargo e deverá convocar uma reunião do Conselho de Administração em até 60 dias a partir da data de vacância, para a nomeação do novo Presidente do Conselho de Administração de forma 
permanente, até o término do prazo do mandato original, ou convocar uma Assembleia Geral com o objetivo de nomear o novo Presidente    do Conselho de Administração para substituí-lo, até o término do prazo do mandato original. 
§ 7º No caso de ausência ou impedimento temporário de membro do Conselho de Administração, tal membro ausente ou temporariamente impedido poderá ser representado nas reuniões do Conselho de Administração por outro membro 
indicado por escrito, o qual, além do seu próprio voto, expressará o voto do membro ausente ou temporariamente impedido. § 8º Caso o membro do Conselho de Administração a ser representado seja Conselheiro Independente, então o 
membro que o representar também deverá ser um Conselheiro Independente. § 9º Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. SubSeção III - 
Competência - Artigo 21. A competência do Conselho de Administração será estabelecida no Regimento Interno do Conselho de Administração, e, além das atribuições que lhe sejam cometidas por leis e regulamentos aplicáveis, pelo Esta-
tuto Social e pelo Regimento Interno do Conselho de Administração, compete também ao Conselho de Administração: I. submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do exercício, bem como deliberar so-
bre a oportunidade de levantamento de bal  anços semestrais, ou em períodos menores, e o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio decorrentes desses balanços, bem como deliberar sobre o pagamento de dividendos in-
termediários ou intercalares à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros, existentes no último balanço anual ou semestral; II. autorizar a em         issão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º deste Estatuto So-
cial, fi xando o número, o preço, o prazo de integralização e as condições de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo mínimo para o seu exercício nas emissões de ações, bônus de subscrição e 
debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição de contr    ole, nos termos estabelecidos em lei; III. dentro do limite do 
capital autorizado, conforme previsto no Parágrafo 2º do Artigo 6º deste Estatuto Social, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de debêntures conversíveis; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a 
outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento 
do capital social mediante a capitalização de lucro s ou reservas, com ou sem bonifi cação em ações; IV. deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e res-
pectiva alienação, observados os dispositivos legais pertinentes; V. deliberar sobre a emissão de debêntures simples e, sempre que respeitados os limites do capital autorizado, debêntures conversíveis em ações, podendo as debêntures, 
de qualquer das classes, ser de qualquer espécie ou garantia; VI. deliberar, por delegação da Assembleia Geral, quando da emissão pela Companhia de debêntures conversíveis em ações que ultrapassem o limite do  capital autorizado, sobre 
(i) a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate, (ii) a época e as condições para pagamento dos juros, da participação nos lucros e de prêmio de reembolso, se  houver, e (iii) o modo de subscrição ou colocação, bem 
como a espécie das debêntures; VII. estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, sejam notas promissória s comerciais, bonds, notes, commercial papers, ou 
outros de uso comum no mercado, bem como para fi xar as suas condições de emissão e resgate, podendo, nos casos que defi nir, exigir a prévia autorização do Conselho de Administração como condição de validade do ato; VIII. decidir so-
bre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos acionistas, nos termos da legislação aplicável; IX. defi nir a lista tríplice de instituições ou empresas especializ adas em avaliação econômica de empresas, para a elaboração 
de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado, na forma defi nida no Artigo 53 deste Estatuto Social; X. manifestar-se favorável ou contrariamente a 
respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundam entado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de 
aquisição de ações, que deverá abordar, no m        ínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularida-
de; (ii) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos  divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iv) outros pontos que o Conselho de Administração consi-
derar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; XI. eleger e destituir os Diretores e estabelecer sua remuneração, dentro do limite da remuneração global anual aprovada pela Assem-
bleia Geral, e estabelecer suas funções e limites de poder que deverão ser detalhados em seu regimento interno; XII. eleger e destituir os membros dos Comitês; XIII. aprovar seu próprio regimento interno e o regimento interno da Direto-
ria e de todos os Comitês; XIV. aprovar o código de conduta da Companhia e as políticas corporativas relacionadas a (i) divulgação de informações e negociação de valores mobiliários; (ii) gerenciamento de riscos; (iii) transações com par-
tes relacionadas e gerenciamento de confl itos de interesses; (iv) remuneração de administra dores; e (v) indicação de administradores; e XV. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria e pelos Comitês, bem 
como convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar necessário. Seção III - Diretoria - SubSeção I - Composição - Artigo 22. A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo 
Conselho de Administração, será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 6 membros, alocados em duas divisões distintas, denominadas “Divisão Holding” e ”Divisão Atacadão”. §1º. Os Diretores terão designações e atribuições distin-
tas com base na divisão a que pertencerem, conforme o disposto abaixo: I. A Divisão Holding será composta de até 4 Diretores: um Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil, um Diretor Vice-Presidente de Finanças - Grupo Carrefour Bra-
sil, um Diretor de Relações com Investidores e um Diretor Executivo - Grupo Carrefour Brasil. II. A Divisão Atacadão será  composta de 2 Diretores, sendo um Diretor-Presidente - Atacadão  e um Diretor Vice-Presidente de Finanças - Ataca-
dão. III. Os Diretores poderão acumular cargos. § 2º Os Diretores da Companhia somente poderão exercer suas funções até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício 
em que completem 70 anos de idade, a não ser que de outra forma autorizado pelo Conselho de Administração, como eventual exceção a esta regra de idade de aposentadoria. SubSeção II - Eleição e Destituição - Artigo 23. Os Diretores se-
rão eleitos pelo Conselho de Administração, por um prazo de mandato unifi cado de 3 anos, considerando-se cada ano o período compreendido entre 2 Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitidas reeleição e destituição. § 1º O Diretor-
-Presidente - Grupo Carrefour Brasil será substituído: (i) em caso de afastamento ou impedimento por período de até 30 dias, por outro Diretor por ele indicado; (ii) em caso de afastamento por prazo superior a 30 dias e inferior a 120 dias, 
por Diretor nomeado pelo Conselho de Administração, em reunião especialmente convocada para tal fi m; e (iii) em caso de afastamento por prazo igual ou superior a 120 dias ou vacância, o Conselho de Administração deverá ser convoca-
do para promover a eleição de novo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil, conforme os procedimentos estabelecidos neste Estatuto Social. § 2º Os demais Diretores (exceto pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil) serão 
substituídos: (i) nos casos de ausência ou impedimento, bem como de afastamento por prazo inferior a 120 dias, por outro Diretor indicado pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil; e (ii) em caso de afastamento por prazo igual ou 
superior a 120 dias ou vacância, o Conselho de Administração deverá ser convocado para promover a eleição de novo Diretor. Artigo 24. A Diretoria possui todos os poderes para praticar os atos necessários ao funcionamento regular dos 
negócios da Companhia em seu curso normal. SubSeção III - Competência - Artigo 25. Conforme disposto abaixo, a Diretoria terá um regimento interno que especifi cará as atribuições de cada Divisão e de seus Diretores. O Conselho de Ad-
ministração fará com que os Diretores cumpram com tal separação, cujo descumprimento será passível de responsabilização e punível pela Companhia. Os Diretores somente exercerão as funções relativas aos negócios de sua respectiva 
Divisão, e, sujeito às disposições das leis e regulamentos aplicáveis, não serão responsáveis pelos atos praticados pelos Diretores da outra divisão. Os Diretores da Divisão Atacadão deverão se reportar à Divisão Holding no exercício de 
suas atribuições. Artigo 26. Os  seguintes atos são de competência privativa e exclusiva dos Diretores da Divisão Holding: I. sugerir ao Conselho de Administração, e após aprovação pelo Conselho de Administração, implementar a política 
macro de negócios da Companhia e suas subsidiárias; II. propor ao Conselho de Administração o orçamento anual, o plano de negócios, o planejamento estratégico de longo prazo, plano de expansão e investimento da Companhia e suas 
subsidiárias; III. anualmente, preparar, revisar e aprovar, para avaliação do Conselho de Administração, as demonstrações fi nanceiras e o relatório e as contas da Diretoria; IV. implementar qualquer decisão tomada pelo Conselho de Admi-

nistração em relação às subsidiárias da Companhia; V. representar a Companha na qualidade de acionista, sócia ou quotista em deliberações societárias de suas subsidiárias; VI. sugerir ao Conselho de Administração e implementar políti-
cas gerais a serem observadas pela Companhia e todas suas subsidiárias; VII. supervisionar e administrar as áreas ou funções de controles internos, gerenciamento de riscos, jurídica, tributária, consolidação e reporte fi nanceiro (fi nancial 
reporting) da Companhia e de todas suas subsidiárias; VIII. supervisionar e administrar as relações públicas da Companhia e de suas subsidiárias, em especial, vis-à-vis as autoridades, a imprensa, os investidores, os acionistas e as agên-
cias de classifi cação de risco (rating); e IX. administrar e supervisionar os níveis de caixa e endividamento da Companhia e de suas subsidiárias, incluindo a decisão de celebrar acordos fi nanceiros. Artigo 27. Os seguintes atos são de com-
petência dos Diretores da Divisão Atacadão, sob a supervisão dos Diretores da Divisão Holding: I. operar e administrar todos os negócios e operações executados sob a bandeira Atacadão; e II. coordenar, administrar, dirigir e supervisionar 
todas as atividades acessórias às operações executadas sob a bandeira Atacadão, incluindo a supervisão dos departamentos relacionados às operações comercial, de logística, de planejamento, e de recursos humanos e os empregados da 
Divisão Atacadão. Artigo 28. A competência dos Diretores será restrita a determinadas divisões, as quais serão identifi cadas no ato de sua nomeação. Sem prejuízo das demais competências atribuídas aos Diretores por lei, regulamenta-
ção, pelo presente Estatuto Social e pelo Conselho de Administração compete: I. ao Diretor-Presidente - Grupo Carrefour  Brasil (dentro de ambas divisões): (i) implementar as deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho de Adminis-
tração; (ii) estabelecer metas e objetivos para a Companhia e suas subsidiárias; (iii) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas comercial, de logística, de planejamento e de recursos humanos, bem como todos os negócios e 
operações da Companhia; (iv) dirigir e orientar a realização de análises de mercado, da política da qualidade e diretrizes bem como a implantação de normas, métodos e rotinas operacionais; (v) coordenar as atividades dos demais Direto-
res e empregados de suas respectivas divisões; (vi) dirigir, no mais alto nível, as relações públicas da Companhia e orientar a publicidade institucional; (vii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (viii) aprovar a estrutura organiza-
cional da Companhia; (ix) dirigir as atividades relacionadas às áreas ou funções de planejamento geral, jurídica da Companhia e de suas subsidiárias; (x) sugerir ao Conselho de Administração, e após aprovação pelo Conselho de Adminis-
tração, implementar a política macro de negócios da Companhia e suas subsidiárias; (xi) propor ao Conselho de Administração o orçamento anual, o plano de negócios, o planejamento estratégico de longo prazo, plano de expansão e in-
vestimento da Companhia e suas subsidiárias e implementá-los, conforme aplicável, após aprovação do Conselho de Administração; (xii) anualmente, preparar, para revisão e aprovação do Conselho de Administração, as demonstrações fi -
nanceiras e o relatório da administração da Companhia; (xiii) implementar qualquer decisão tomada pelo Conselho de Administração em relação às subsidiárias da Companhia; (xiv) representar a Companha na qualidade de acionista, sócia 
ou quotista em deliberações societárias de suas subsidiárias; (xv) sugerir ao Conselho de Administração e implementar políticas gerais a serem observadas pela Companhia e todas suas subsidiárias; (xvi) supervisionar e administrar as re-
lações públicas da Companhia e de suas subsidiárias; e (xvii) outros deveres que lhe forem atribuídos, de tempos em tempos, conforme determinação do Conselho de Administração. II. ao Diretor Presidente - Atacadão (dentro da Divisão 
Atacadão): (i) implementar o orçamento anual, o plano de negócios, o planejamento estratégico de longo prazo e o plano de expansão e de investimento, conforme o caso, dentro da Divisão Atacadão, sujeito à discussão com os outros Di-
retores, após aprovação pelo Conselho de Administração; (ii) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas comercial, de logística, de planejamento, de recursos humanos, empregados da Divisão Atacadão, bem como todos os 
negócios e operações da Divisão Atacadão; e (iii) dirigir e orientar a realização de análises de mercado, da política da qualidade e diretrizes bem como a implantação de normas, métodos e rotinas operacionais da Divisão Atacadão. O Dire-
tor Presidente-Atacadão deverá se reportar ao Diretor Presidente - Grupo Carrefour Brasil no exercício de suas funções. III. ao Diretor Vice-Presidente de Finanças - Grupo Carrefour Brasil (dentro de ambas divisões): (i) coordenar, adminis-
trar e supervisionar as áreas fi nanceira, contábil e de controle de gestão da Companhia, sendo responsável por dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual de ambas divisões; (ii) monitorar as atividades de tesouraria da Companhia, 
incluindo a captação e gestão de recursos; (iii) supervisionar e administrar as áreas ou funções de controles internos, gerenciamento de riscos, tributária, consolidação e reporte fi nanceiro (fi nancial reporting) da Companhia   e de suas sub-
sidiárias; (iv) supervisionar e administrar as relações com agências de classifi cação de risco (rating); (v) supervisionar e administrar os níveis de caixa e endividamento da Companhia e de suas subsidiárias, incluindo a decisão de celebrar 
acordos fi nanceiros; (vi) todas os demais assuntos administrativos que não sejam expressamente atribuídos aos demais Diretores; e (vii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente - 
Grupo Carrefour Brasil. IV. ao Diretor Vice-Presidente de Finanças - Atacadão (dentro da Divisão Atacadão): (i) coordenar, administrar e supervisionar as áreas fi nanceira, contábil e de controle de gestão da Divisão Atacadão, sendo respon-
sável por dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual da Divisão Atacadão; (ii) supervisionar e administrar as áreas ou funções de controles internos, gerenciamento de riscos, consolidação e reporte fi nanceiro (fi nancial repor-
ting) da Divisão Atacadão; (iii) todos os demais assuntos administrativos relacionados à Divisão Atacadão que não sejam expressamente atribuídos aos demais Diretores; e (iv) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, de-
terminadas pelo Diretor Presidente - Divisão Atacadão. O Diretor Vice-Presidente de Finanças -Atacadão deverá se reportar ao Diretor Vice-Presidente de Finanças - Grupo Carrefour Brasil no exercício de suas funções. V. Ao Diretor de Rela-
ções com Investidores: (i) prestar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; (ii) manter atualizado o registro da Companhia em conformi-
dade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências dessa regulamentação; e (iii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil. VI. Ao 
Diretor Executivo - Grupo Carrefour Brasil, todas as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil. SubSeção IV- Reuniões - Artigo 29. A Diretoria se reúne valida-
mente com a presença de metade mais um dos Diretores eleitos e delibera pelo voto da maioria dos presentes. § 1º Compete à Diretoria, como órgão colegiado: I. aprovar e submeter, anualmente, o relatório da administração ao Conselho 
de Administração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior, para apreciação do Conselho de Ad-
ministração e da Assembleia Geral, os quais serão elaborados pelos Diretores da Divisão Holding; II. propor ao Conselho de Administração o orçamento anual, o plano de negócios, o planejamento estratégico de longo prazo e os planos de 
expansão e investimento da Divisão Holding e da Divisão Atacadão, conforme aplicável, as serem elaborados pelos Diretores das respectivas divisões; III. deliberar sobre a abertura e o encerramento de fi liais, depósitos, centros de distri-
buição, escritórios, agências, representações por conta própria ou de terceiros, em qualquer lugar do País ou do exterior, observadas as competências específi cas de cada Divisão; e IV. decidir sobre qualquer assunto que não seja de compe-
tência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração. § 2º As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado escrito entregue com antecedência mínima de 2 dias úteis, das quais deverá constar a ordem 
do dia, a data, a hora e o local da reunião. § 3º Das reuniões da Diretoria lavrar-se-ão atas no livro de atas das Reuniões da Diretoria. SubSeção V - Representação da Companhia. Artigo 30. Observada a segregação de poderes prevista neste 
Estatuto Social, a Companhia será legalmente representada e obriga-se: (i) pela assinatura isolada do Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil (dentro de ambas as divisões) ou do Diretor-Presidente - Atacadão (dentro da Divisão Ataca-
dão); (ii) pela assinatura conjunta de dois Diretores d a Divisão Holding (dentro de ambas divisões) ou de dois Diretores da Divisão Atacadão (dentro da Divisão Atacadão); (iii) pela assinatura de um Diretor da Divisão Holding em conjunto 
com um procurador (dentro de ambas divisões) ou de um Diretor da Divisão Atacadão, em conjunto com um procurador (dentro da Divisão Atacadão); ou (iv) por dois procuradores assinando em conjunto, respeitado o disposto nos Pará-
grafo 1º deste Artigo. § 1º Observadas as restrições constantes deste Estatuto, um Diretor agindo isoladamente ou um procurador com poderes bastantes poderá vincular a Companhia na emissão e endosso de duplicatas, cheques, letras 
de câmbio e notas promissórias bem como na cobrança, caução ou desconto com depósito de recursos nas contas bancárias da Companhia, ou ainda para emissão de recibos confi gurando pagamentos efetuados à Companhia através de 
cheques nominativos, assinaturas de contratos de abertura de crédito. A representação da Companhia perante quaisquer órgãos, departamentos e repartições públicas, federais, estaduais e municipais, autarquias e realização de aplica-
ções fi nanceiras em nome da Companhia, de prazo não superior a u m ano e com instituições fi nanceiras, também incumbirá a um único Diretor agindo isoladamente ou a um procurador investido com poderes sufi cientes. § 2º O Conselho 
de Administração poderá autorizar a prática de atos específi cos que vinculem a Companhia pela assinatura de apenas um Diretor ou um procurador regularmente constituído, ou, ainda, estabelecer competência e alçada para a prática de 
atos por um único representante. Artigo 31. Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia serão assinados: (i) isoladamente pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil (dentro de ambas as divisões) ou do Diretor-Presi-
dente - Atacadão (dentro da Divisão Atacadão); ou (ii) por quaisquer dois outros Diretores da Divisão Holding (dentro de ambas divisões) ou Diretores da Divisão Atacadão (dentro da Divisão Atacadão), agindo conjuntamente, e, em todos 
casos, conterão poderes específi cos que observarão as restrições constantes deste Estatuto e terão prazo de validade limitado. § 1º Somente poderão ser delegados poderes relativos à respectiva divisão pelos Diretores. Os Diretores da Di-
visão Holding poderão outorgar poderes dentro de ambas divisões e os Diretores da Divisão Atacadão poderão outorgar poderes dentro da Divisão Atacadão. O Conselho de Administração terá o direito de autorizar a outorga de procurações 
por qualquer diretor individualmente, estabelecendo o prazo de duração e os poderes a serem outorgados, com a devida observância dos assuntos sujeitos à Assembleia Geral, nos termos da lei aplicável. § 2º. As procurações contendo po-
deres ad judicia conferidas a advogados para defesa dos direitos e interesses da Companhia em processos administrativos ou judiciais poderão ser por prazo indeterminado. Seção IV - Comitês do Conselho de Administração - Artigo 32. 
Além de outros comitês de assessoramento, a Companhia terá os seguintes Comitês permanentes e obrigatórios para assessorar o Conselho de Administração: (i) Comitê de Auditoria Estatutário; (ii) Comitê de Estratégia; e (iii) Comitê de 
Recursos Humanos. § 1º Os Comitês deverão exercer suas funções com relação às sociedades de que a Companhia participe. § 2º O Conselho de Administração poderá estabelecer     regimentos internos para o funcionamento dos Comitês. 
SubSeção I - Comitê de Auditoria Estatutário - Artigo 33. O Comitê de Auditoria Estatutário, estabelecido como comitê de assessoramento permanente do Conselho de Administração, será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, no-
meados pelo Conselho de Administração, sendo que ao menos 1 (um) deles deve ser um Conselheiro Independente, conforme defi nido no Regulamento do Novo Mercado. Parágrafo Único. O Conselho de Administração aprovará o regimen-
to interno do Comitê de Auditoria Estatutário, o qual estipulará regras de convocação, instalação, votação e periodicidade das reuniões do comitê, prazo dos mandatos e requisitos de qualifi cação de seus membros, entre outras matérias. 
Artigo 34. Compete ao Comitê de Auditoria Estatutário: I. recomendar ao Conselho de Administração a contratação ou destituição dos auditores independentes da Companhia, e aconselhar ao Conselho de Administração na contratação da 
empresa de auditoria independente para realizar serviços que não sejam de auditoria; II. supervisionar as atividades dos (i) auditores independentes, a fi m de avaliar: (a) a sua independência; (b) a qualidade dos serviços prestados; e 
(c) sua adequação às necessidades da Companhia; III. supervisionar os departamentos de controles internos da Companhia e de reporte fi nanceiro (fi nancial reporting) e consolidação e quaisquer outros departamentos responsáveis pela 
preparação das demonstrações fi nanceiras da Companhia; IV. supervisionar o departamento de auditoria interna da Companhia, monitorando a efetividade e adequação de sua estrutura, e a qualidade e integridade dos processos de audito-
ria interna e independente, propondo recomendações de melhorias ao Conselho de Administração, se assim necessário; V. monitorar a qualidade e integridade (i) dos mecanismos de controles internos; (ii) das informações fi nanceiras tri-
mestrais, e das demonstrações intermediárias e demonstrações fi nanceiras anuais da Companhia; (iii) das informações e medições divulgadas com base em dados contábeis e não contábeis que acrescentem elementos não previstos na es-
trutura dos relatórios usuais das demonstrações fi nanceiras, propondo recomendações, se assim necessário; VI. avaliar e monitorar as exposições de risco incorrido pela Companhia, com poderes para requerer informações detalhadas de 
políticas e procedimentos relacionados com: (i) a remuneração da administração; (ii) a utilização de ativos da Companhia; e (iii) as despesas incorridas em nome da Companhia; e VII. avaliar e monitorar, conjuntamente com a administra-
ção e o departamento de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela Companhia e suas respectivas evidenciações com a Política de Transações com Partes Relacionadas. Parágrafo Único. O Comi-
tê de Auditoria Estatutário deverá elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as demonstrações fi nanceiras, contendo a descrição das atividades realizadas durante o período, indicando as reuniões realizadas, os 
principais assuntos discutidos, os resultados e conclusões alcançados, e destacando as recomendações feitas ao Conselho de Administração e quaisquer situações nas quais exista divergência signifi cativa entre a Diretoria da Companhia, 
os auditores independentes e o Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações fi nanceiras da Companhia. SubSeção II - Comitê de Estratégia - Artigo 35. O Comitê de Estratégia, estabelecido como comitê de assessoramento 
permanente do Conselho de Administração, será composto por 5 (cinco) membros, nomeados pelo Conselho de Administração. Parágrafo Único. O Conselho de Administração deverá aprovar o regimento interno do Comitê de Estratégia, 
que estabelecerá suas competências e as suas próprias diretrizes operacionais, incluindo as regras aplicáveis às reuniões do Comitê de Estratégia e aos seus membros. SubSeção III - Comitê de Recursos Humanos - Artigo 36. O Comitê de 
Recursos Humanos, estabelecido como comitê de assessoramento permanente do Conselho de Administração, será composto por 5 membros, nomeados pelo Conselho de Administração. § 1º O Conselho de Administração deverá aprovar o 
regimento interno do Comitê de Recursos Humanos, que estabelecerá suas competências e as suas próprias diretriz   es operacionais, incluindo as regras aplicáveis às reuniões do Comitê de Estratégia e aos seus membros. § 2º O Diretor-Pre-
sidente - Grupo Carrefour Brasil será convidado a participar das reuniões do Comitê de Recursos Humanos, quando necessário. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 37. O C onselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os pode-
res e atribuições a ele conferidos pela Lei das S.A. O Conselho Fiscal somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, a pedido de acionistas representando a porcentagem requerida por lei ou pelos regulamentos da CVM. 
Artigo 38. Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo 3 (três) e, no máximo 5 membros e suplentes em igual número (acionistas ou não), todos eles qualifi cados em conformidade com as disposições legais. § 1º Os 
membros do Conselho Fiscal deverão ser eleitos pela Assembleia Geral que aprovar sua instalação. Seus prazos de mandato deverão terminar quando da realização da primeira Assembleia Geral Ordinária realizada após a sua eleição, poden-
do ser destituídos e reeleitos. § 2º Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente. § 3º Após instalação do Conselho Fiscal, a investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado 
pelo membro do Conselho Fiscal empossado, e condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal nos termos do disposto no Regulamento do Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos 
legais aplicáveis. § 4º Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente. § 5º Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lu-
gar; não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago. Artigo 39. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá sempre que necessário, competindo-lhe todas as atribuições 
que lhe sejam cometidas por lei. § 1º As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal por sua própria iniciativa ou por solicitação por escrito de qualquer de seus membros. Independentemente de quaisquer formalidades, 
será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. § 2º As deliberações do Conselho Fiscal deverão ser aprovadas por maioria absoluta de votos. Para que uma reunião seja 
instalada, deverá estar presente a maioria dos seus membros. § 3º Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros presentes. 
Artigo 40. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fi xada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A. Capítulo Vi - Exercício Social e Distribuição Dos Lucros - Artigo 41. O 
exercício social coincide com o ano civil. Ao término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações fi nanceiras previstas em lei. § 1º. Além das demonstrações fi nanceiras ao fi m de cada exercício social, a Companhia fará ela-
borar as demonstrações fi nanceiras trimestrais, com observância dos preceitos legais pertinentes. § 2º Juntamente com as demonstrações fi nanceiras do exercício, os órgãos da administração da Companhia apresentarão à Assembleia Ge-
ral Ordinária proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto e na Lei das S.A. § 3º Do resultado  do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os eventuais prejuízos acu-
mulados e a provisão para o imposto de renda e a contribuição socia l. Artigo 42. Após realizadas as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido deverá ser alocado da seguinte forma: I. 5% serão aplicados, antes de qualquer 
outra destinação, para constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social da Companhia; II. uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para 
contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.; III. poderá ser destinada para a reserva de incentivos fi scais a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da 
base de cálculo do dividendo obrigatório; IV. no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do inciso VI abaixo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por propos-
ta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das S.A.; V. uma parcela não superior à diferença entre (i) 99,9% do lucro líquido anual ajustado na 
forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A. (incluindo, portanto, eventual destinação de parcela do lucro líquido para constituição de reserva para contingências) e (ii) a reserva indicada no Inciso III acima, poderá ser destinada à forma-
ção de reserva para investimentos e capital de giro, que terá por fi m custear investimentos para crescimento e expansão e fi nanciar o capital de giro da companhia, fi cando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva não poderá ultra-
passar 100% do capital social da Companhia; e VI. o saldo remanescente será distribuído aos acionistas como dividendos, assegurada a distribuição do dividendo mínimo obrigatório não inferior, em cada exercício, a 0,1% do lucro líquido 
anual ajustado, na forma prevista pelo artigo 202 da Lei das S.A. § 1º O dividendo obrigatório previsto no Inciso VI no caput deste Artigo não será pago nos exercícios em que o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral Ordi-
nária ser ele incompatível com a situação fi nanceira da Companhia. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá emitir parecer sobre esta informação dentro de 5 dias da realização da Assembleia Geral, e os Diretores deverão protoco-
lar à CVM um relatório fundamentado, justifi cando a informação transmitida à Assembleia Geral. § 2º Lucros retidos nos termos do Parágrafo 1º deste Artigo serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em 
exe  rcícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que a situação fi nanceira da Companhia o permitir. Artigo 43. A Companhia, por deliberaç ão do Conselho de Administração, poderá: I. distribuir dividendos com base em 
lucros    apurados nos balanços semestrais; II. levantar balanços relativos a períod os inferiores a um semestre e distribuir dividendos com base nos lucros nele apurados, desde que o total de dividendos pagos em cada semestre do exercício 
social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o artigo 182, parágrafo 1º da Lei das S.A.; III. distribuir dividendos intermediários, a conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existente no último balanço anu al 
ou semestral; e IV. creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia, passando a integrá-los para todos os 
efeitos legais. Artigo 44. A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, inclusive as instituídas em balanços inte rmediários, observada a legislação aplicável, sem prejuízo do disposto no Artigo 
6º, §2º deste Estatuto Social. Artigo 45. Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista,  e reverterão em favor da Companhia. 
Capítulo VII - Alienação do Controle Acionário, Cancelamento do Registro de Companhia Aberta e Saída do Novo Mercado - Seção I - Alienação do Controle da  Companhia - Artigo 46. A Alienação de Controle da Companhia, tanto 
por meio de uma única operação, como por meio de operaçõe s sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, suspensi va ou resolutiva, de que o Adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionis-
tas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante. § 1º A Compa-
nhia não registrará qualquer transferência de ações para aquele( s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto esse(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores a que se  refere o Regulamento do Novo Mercado, 
que será tempestivamente enviado à B3. § 2º Nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o exercício de Controle compartilhado poderá ser registrado na sede da Companhia sem que os seus signatários tenham subscrito o Termo de 
Anuência referido no Parágrafo 1º deste Artigo, que será tempestivamente enviado à B3. Artigo 47. A oferta pública referida no artigo anterior tam bém deverá ser efetivada: I. nos casos em que houver cessão one rosa de bônus de subscri-
ção ou outros valores mobiliários conversíveis, exercíveis ou permutáveis por  ações emitidas pela Companhia, ou, ainda, venda ou transferência de maneira  que v enha a resultar na Alienação do Controle; ou II. em caso de Alienação do 
Controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador Alienante fi cará obrigado a decla rar à B3 o valor de venda desta alienação e a fornecer doc umentação que o comprove. 
Artigo 48. Qualquer pessoa que adquirir o Controle, em razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: I. efetivar a oferta pública refe-
rida no Artigo 4 6 deste Estatuto Social; II. reembolsar às contrapartes vendedoras, de quem tenha adquirido ações em transações em bolsa nos 6 meses anteriores à data da aquisição do Controle, quantia equivalent e à di ferença entre o 
preço da oferta pública por ação e o valor pago por ação eve ntualmente adquirida, devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as contrapartes vendedoras nos pregões em que o 
Adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma no período de 6 meses em questão, cabendo à B3 operacionalizar o processo de reembolso, nos termos de seus regu lamentos. III. tomar 
medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de Açõe s em Circulação da Companhia, em conformidade com o Regulamento do Novo Mercado, dentro dos 6 meses subsequentes à aquisição do Controle, ou em prazo maior se permiti-
do pelo Regulamento do Novo Mercado. Seção II - Ca ncelamento do Registro de Companhia Aberta e Saída do Novo Mercado - Artigo 49. Na oferta pública de aquisição de ações a ser efetivada, obrigatoriamente, pelo Acionista Con-
trolador ou pela Companhia para o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, o preço mínim o a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação, referid o no Artigo 53 deste Estatuto 
Social, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Artigo 50. Caso os acionistas, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, deliberem: (i) a saída da Companhia do Novo Mercado para que os valores mobiliários emitidos 
pela Companhia sejam admitidos a negociação fora do Novo Mercado; ou (ii) uma reorganização societária na qual os valores mobiliários da companhia r esultante dessa reorganização não sejam admitidos à negociação no Novo Mercado, 
no prazo de 120 dias contados da data da Assembleia Geral que aprovou a referida ope ração; o Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia cujo preço míni-
mo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo d e avaliação, referido no Artigo 53 deste Estatuto Social, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Artig o 51. Na hipótese de não haver Acio-
nista Controlador, caso os acionistas convoquem uma Assembleia Geral aprovando a saída da Companhia do Novo Mercado, seja conforme previsto na alínea (i) do Artigo 50 acima, ou seja em decorrência de reorganização societária con-
forme previsto na alínea (ii) do caput do Artigo 50 acima, a saída estará condicio nada à realização de oferta pública de aquisição de ações nas mesmas condições previstas no artigo 48 acima. § 1º A referida Assembleia Geral deverá defi nir 
o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. § 2º Na ausência de defi nição dos responsáveis pela 
realização da oferta pública de aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado, cabe-
rá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta. Artigo 52. A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Novo Mer-
cado está condicionada à efetivação de oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser apurado em laudo de avaliação de que trata o Artigo 53 deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e 
regulamentares aplicáveis. § 1º O Acionista Controlador deverá  efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput deste Artigo. § 2º Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida no ca-
put deste Artigo decorrer de deliberação da Assembleia Geral, os acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput 
deste Artigo. § 3º Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida no caput ocorrer em razão de ato ou fato da administração, o Conselho de Administração da Companhia deverá convocar Assembleia Ge-
ral de acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado ou, se for o caso, deliberar pela saída da Companhia do Novo Mercado. § 4º Caso a As-
sembleia Geral mencionada no Parágrafo 3º acima delibere pela saída da Companhia do Novo Mercado, a referida Assembleia Geral deverá defi nir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no ca-
put, o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia Geral, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. Artigo 53. O laudo de avaliação para determinar o Valor Econômico das ações de emissão da Companhia para fi ns das 
ofertas de aquisição de ações em caso de cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia ou de saída da Companhia do Novo Mercado, nos termos dos Artigos 49 e 50 acima, deverá ser elaborado por empresa especializada, 
com experiência comprovada e independente da Companhia, seus administradores e Acionista Controlador, bem como do poder de decisão destes, devendo o laudo também satisfazer   os requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei das 
S.A. e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo 8º. § 1º A escolha da empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico da Companhia em caso de cancelamento de registro de companhia 
aberta da Companhia, ou de saída da Companhia do Novo Mercado é de competência da Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação ser tomada por maioria 
dos votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação presentes na Assembleia Geral que deliberar sobre o assunto, não se computando os votos em branco. A Assembleia prevista neste Parágrafo 1º, se instalada em primeira 
convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% do total das Ações em Circulação ou, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas repre-
sentantes das Ações em Circulação. § 2º Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser suportados integralmente pelo ofertante. Seção III - Disposições Comuns - Artigo 54. É facultada a formulação de uma única oferta pú-
blica de aquisição de ações visando a mais de uma das fi nalidades previstas neste Capítulo VII deste Estatuto Social, no Regulamento do Novo Mercado  ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os 
procedimentos de todas as modalidades de oferta pública de aquisição de ações e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM, quando exigida pela legislação aplicável. Artigo 55. A Companhia ou 
os acionistas responsáveis  pela efetivação das ofertas públicas de aquisição de ações previstas neste Capítulo VII deste Estatuto Social, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM poderão assegurar sua 
efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e, conforme o caso, pela Companhia. A Companhia ou o acionista, conforme o caso, não se eximem da obrigação de efetivar a oferta pública de aquisição de ações até que a mesma 
seja concluída com observância das regras aplicáveis. Parágrafo único. As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobr e as disposições deste Estatuto Social, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das 
ofertas públicas previstas neste Estatuto Social. Capítulo VIII - Juízo Arbitral - Artigo 56. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal, se instalado, fi cam obrigados a resolver, por meio de arbitra-
gem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, efi cácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas neste Estatuto S ocial, nas dis-
posições da Lei das S.A., nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral,  além 
daquelas constantes do Regulamento do N ovo Mercado, do Contrato de Participação do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado e do Regulamento de Sanções, a qual deve ser conduzida pela Câ-
mara de Arbitragem do Mercado instituída pela B3, em conformidade com o Regulamento dessa Câmara. § 1º Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, caso ainda não tenha sido constituído o Tribunal Arbitral, as partes poderão re-
querer diretamente ao Poder Judi ciário as medidas conservatórias necessárias à prevenção de dano irreparável ou de difícil reparação, e tal proceder não será considerado renúncia à arbitragem, nos termos do item 5.1.3 do Regulamento 
de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. § 2º A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à execução, interpretação e validade da presente cláusula compromissória. O Tribunal Ar-
bitral será formado por três árbitros escolhidos na forma estabelecida no Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. O procedimento arbitral terá lugar na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá 
ser proferida a sentença arbitral. A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo com as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem, em português. 
Capítulo IX - Da Liquidação da Companhia - Artigo 57. A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcio-
nar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo X - Defi nições - Artigo 58. Para fi ns deste Estatuto, os termos abaixo iniciados em letras maiúsculas terão os seguintes signifi cados: “Acionista Controlador” signifi ca 
o(s) acionista(s) ou o Grupo de Acionistas que exerça(m) o Poder de Controle da Companhia. “Acionista Controlador Alienante” signifi ca o Acionista Controlador quando este promove a Alienação de Controle da Companhia. “Ações de 
Controle” signifi ca o bloco de ações que assegura, de form a direta ou indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o exerc ício individual e/ou compartilhado do Poder de Controle da Companhia. “Ações em Circulação” signifi ca todas as ações emiti-
das pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por Administradores da Companhia e aquelas em tesouraria. “Alienação de Controle da Companhia” signifi ca a transferência a 
terceiro, a título oneroso, das Ações de Controle. “Adquirente” signifi ca aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere as Ações de Controle em uma Alienação de Controle da Companhia. “Controle” signifi ca o poder efeti-
vamente utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida. Há presunção relativa de titu-
laridade do Controle em relação à pessoa ou ao Grupo de Acionistas que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas 3 (três) últimas Assembleias Gerais da Companhia, ainda 
que não seja titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante. “Grupo de Acionistas” signifi ca o grupo de pessoas: (i) vinculadas por contratos ou acordos de voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por 
meio de sociedades Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de Controle; ou (iii) sob Controle comum. “Valor Econômico” signifi ca o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser determi-
nado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser defi nido pela CVM. Parágrafo único. Os termos grafados com iniciais maiúsculas utilizados neste Estatuto 
Social que não estiverem aqui defi nidos têm o signifi cado que lhes foi atribuído no Regulamento do Novo Mercado. Capítulo XI - Disposições Finais e Transitórias - Artigo 59. As disposições contidas nos Capítulos VII e VIII, bem como 
as demais as regras referentes ao Regulamento do Novo Mercado constantes deste Estatuto Social, somente terão efi cácia a partir da data da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia. 
Artigo 60. Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A., observado o previsto no Regulamento do Novo Mercado.”

A Indeed compilou recentemente uma lista dos melhores empregos de 2017 com base no número de 
postos de trabalho, salário e oportunidade de crescimento

pessoal e emocional e as pessoas desejam ter 
certeza que essa mudança é algo ótimo tanto 
para a carreira, quanto para a vida pessoal.

3. Tenha uma força de trabalho remota: 

Não é viável para todas as empresas a abertura 
de novos escritórios ou convencer as pessoas a 
se mudarem para a sua cidade, especifi camente 
se você estiver fora de uma grande área me-
tropolitana. Mas você pode oferecer algo que é 
muito procurado: o trabalho remoto. Um estudo 
recente com os trabalhadores descobriu que 98% 
deles sentem que “trabalhar de qualquer lugar” 
possui um efeito positivo sobre a produtividade. 
Esta é uma maneira muito efi ciente de suprir a 
falta de talento e a tecnologia permite uma fácil 
colaboração. Um ponto a ser considerado na hora 
de agregar talentos remotos é modifi car seus 
programas atuais para que eles sejam inclusivos 
para funcionários remotos. Ideias simples incluem 
reunir toda a equipe regularmente para uma 
reunião de atualização ou planejamento; oferecer 
aos talentos incentivos que os funcionários dos 
escritórios recebem, além da comunicação por 
vídeo. É importante que um esforço seja feito 
para fazer os funcionários remotos se sentirem 
parte da cultura da empresa e que fazem parte 
de uma equipe maior. 

Sabemos que a oferta de talentos técnicos 
não conseguirá suprir a demanda tão cedo. 
Implantar uma ou mais dessas estratégias pode 
ajudar a sua empresa a se destacar e garantir 
que os seus cargos difíceis de preencher não 
fi quem vagos para sempre.

(Fonte: Paul Wolf É vice-Presidente Sênior de Recursos Humanos da Indeed)

tentando atrair pessoas para cargos difíceis 
de preencher, você terá que fazer valer a pena 
para eles a mudança para a sua cidade, se esse 
for o caso. Isto signifi ca oferecer um pacote de 
relocação atraente, demonstrando os benefícios 
da sua cidade e empresa por meio de entrevistas 
pessoais. Considere convidar também (e pagar 
a viagem) a família/esposa/parceiro para a visita 
e garantir que você reserve algum tempo dessa 
viagem para eles conhecerem a cidade. Algu-
mas maneiras simples para fazer isto incluem 
a ajuda de um corretor de imóveis que possa 
oferecer uma excelente visão geral da cidade 
e das áreas para viver, comprar entradas para 
eventos esportivos de equipes locais, ou apenas 
garantir que o gerente de contratações leve o 
candidato e família/esposa/parceiro para jantar 
fora. Também é importante que você consiga 
demonstrar um plano de carreira para alguém que 
você está convidando a se mudar, para que ele 
tenha a opção de se estabelecer por um tempo. 
Uma mudança de cidade é uma decisão muito 
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A
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Forragem para o gado,
feita de
plantas
secas
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alunos

Congresso de (?):
redefiniu o mapa da Europa 

após as guerras napoleônicas

Divisão
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(?): fator
de risco
para o

infarto do
miocárdio

2/el — in. 4/avaí — free. 5/bruno. 6/ósculo. 8/guepardo. 11/trem das onze.
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Esta quarta é o vigésimo dia da lunação. A Lua começa o dia em harmonia com Urano e deixa as primeiras horas 

da manhã bastante agitadas. Boas surpresas e novidades, mas às 09h42 a Lua fi ca fora de curso e até ingressar 

em Peixes às 12h52. Neste intervalo de três horas, podem acontecer alguns desencontros e o astral pode fi car 

mais lento difícil e inesperado. A tarde e à noite devem ser mais sensíveis. Muita compreensão e entendimento 

com as pessoas a nossa volta no fi nal desta quarta-feira. 
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O relacionamento no seu ambiente 
fi ca mais difícil diante de atrasos e 
interrupções. Esta é à hora de usar a 
curiosidade na lida com as tarefas da 
rotina diária e do trabalho. No meio 
da manhã evite atitudes radicais 
ou impulsivas, seja prudente nas 
atitudes. 88/588 – Verde.

O dia é ótimo para o trabalho, os 
negócios e tratamentos de saúde. 
Durante toda a quarta evite atitudes 
radicais, seja prudente devido à difi -
culdade de comunicação. Cultive um 
pensamento positivo para superar 
as difi culdades E avaliar melhor as 
pessoas. 88/188 – Verde.

A Lua começa o dia em harmonia 
com Urano e deixa as primeiras 
horas da manhã bastante agitadas. 
Boas surpresas e novidades Há neste 
meio de mês defi nição de assuntos 
que vinham se desenrolando. A 
tarde e à noite devem ser mais 
sensíveis. 27/627 – Amarelo.

Depois que o Sol for para Leão, pode 
ganhar algo repentinamente até 
em sorteios, jogos e loterias. Pode 
arriscar para superar as difi culdades 
de rotina. Terá maior capacidade 
para agir e encontrar saídas para os 
problemas que vem enfrentando. 
33/433 - Bege

A confi ança e a autoestima darão 
excelente disposição física e mental 
que ajudará a percorrer novos ca-
minhos. Surgem boas soluções nos 
negócios em andamento, se dedica-
rem sua atenção diretamente a eles 
irá resolver tudo logo até o começo 
do mês de agosto. 23/823 – Amarelo.

Há difi culdade para a realização de 
atividade doméstica que tende a 
ser maçante até por volta da uma 
da tarde. Negócios, viagens e con-
tatos serão positivos se estiverem 
em andamento, mas caso contrário 
não começa nada até a metade da 
tarde. 83/383 – Verde.

É hora de usar seu talento e cria-
tividade, melhorando a sua vida e 
a das pessoas queridas. É preciso 
evitar a preocupação excessiva com 
o ambiente e exercitar a capacidade 
de ver o geral. Vem aí um período de 
defi nição dos assuntos que vinham 
se desenrolando ultimamente. 
86/386 – Cinza.

No início do dia a Lua em aspecto 
positivo com Urano pede que se 
comece uma inovação deixa as 
primeiras horas da manhã bastante 
agitadas. Hora de seguir em frente 
e enxergar novas possibilidades e 
caminhos diferentes. É hora de lutar 
por suas conquistas. 37/437 – Azul.

Negócios importantes podem ser 
decididos na tarde desta quarta 
ainda mais se já estiveram sendo 
preparados. Alguma tensão no rela-
cionamento íntimo será rapidamente 
superada. Pode enfrentar difi culdade 
de pensamento em relação a alguém 
durante todo o dia. 58/458 – Amarelo.

É tempo alianças, parcerias e socie-
dades que se formam e ou rompem. 
É bom evitar viagens de última hora 
e alterações no que havia programa-
do.  Encontrará uma nova forma de 
se relacionar com alguém num dia 
de difi culdade provocada pela lua 
fora de curso até uma tarde. 39/239 
– Branco.

A Lua em aspecto positivo com 
Urano deixa a manhã agitada e 
pede que se comece uma inovação. 
Boas surpresas e novidades, mas 
às 09h42 a Lua fi ca fora de curso e 
até ingressar em seu signo Peixes 
às 12h52. Hora de enxergar novos 
caminhos para alcançar o que se 
deseja. 97/497 – Azul.

A sua participação no trabalho co-
meça a ser ampliada, com chance 
de uma atividade em que viverá 
nova experiência. O relacionamento 
sexual deve melhorar junto do seu 
amor ou de um novo parceiro. Precisa 
cuidar daquilo que envolva a bele-
za, estética e a aparência pessoal. 
34/534 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 12 de Julho de 2017. Dia de São João Gualberto, São 
João Jones, São João Wall, Santa Epifânia, e Dia do Anjo Micael, cuja 
virtude é a fé. Dia do Engenheiro Florestal. Hoje aniversaria o 
ator e comediante Bill Cosby que completa 80 anos, a atriz Cláudia 
Alencar que nasceu em 1950, a atriz Cheryl Ladd que faz 66 anos e 
o cantor Netinho chega aos 51 anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é dotado da capacidade de 
manter a calma e a visão das coisas durante as tempestades da vida. 
Inovador, compreensivo e sensível, também sabe usar tato e métodos 
de colaboração para atingir os seus objetivos. Exerce esse talento com 
notável efi cácia nas atividades empresariais e comerciais. Otimista 
incorrigível costuma temperar essa característica com traços de bom 
senso. Um diplomata nato e muito popular em seus círculos de infl uên-
cia, tanto entre amigos, como no meio profi ssional. No lado negativo 
o sentimento de dúvida e desconfi ança, quanto a si mesmo, pode 
abalar a sua personalidade tranquila e os seus sentimentos positivos.

Dicionário dos sonhos
BANDIDO – Ver muitos, cuidado com seus inimigos. 
Ataque signifi ca perda de algum amigo ou parente. 
Prendê-lo, indica vitória sobre uma situação ou inimigo, 
que será afastado. Ser bandido representa força de von-
tade e que conseguirá vencer suas difi culdades. Números 
de sorte: 41, 49, 75, 81 e 90.

Simpatias que funcionam Para ele ou 

ela se decidir: 
Esta simpatia é para tudo clarear para você na relação. 
Faça com fé, na certeza de que tudo já estará resolvido. 
Pegue uma vela e escreva o nome de seu namorado. Ache 
uma pedra que simpatize no quintal de sua casa e acenda 
a vela em cima da pedra, fora de sua residência, e diga:  
Meu Deus, meu pai, afi rmo justiça e a cabeça de fulano 
(diga o nome da pessoa), para que ele(a) se decida logo 
e me peça em casamento ou (faça o seu pedido para fi car 
comigo). Reze um Pai Nosso em seguida.
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Lugar mágico
Um dos palhaços mais fa-

mosos do Brasil e do mundo, 
Marcos Casuo, se apresenta 
em curtíssima temporada, com 
apresentações apenas nos dias 
15 e 16 de julho. Marcos e sua 
trupe sobem ao palco com o es-
petáculo Universo Casuo Grand 
Espectacle du Cirque, um show 
que promete encantar o público 
com um visual moderno, onde 
a história é contada através de 
extraordinárias performances 
circenses na companhia de uma 
banda ao vivo, que executa uma 
trilha sonora criada por Charlie 
Dennard, um dos colaboradores 
do Cirque du Soleil. No Universo 
Casuo, é contada a história de um 
mundo paralelo, um lugar mági-
co onde tudo é possível. Nele, 
o personagem Jean Francua, o 
Clown, percebe que a Terra, o 
Planeta Azul que antigamente 
esbanjava cores, hoje está des-
botada. Clown resolve encarar 
a missão de resgatar todos os 
sonhos, fantasias e assim, trazer 
as cores de volta ao mundo.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef 
Kryss, 318, Barra Funda, tel.  3611-3042. 
Sábado (15) às 21h e domingo (16) às 19h. 
Ingressos: de R$ 40 a R$ 100.

No espetáculo “De Partida”, os personagens criam um

universo colorido e divertido, e trazem a nostalgia

cantada na música típica da alma do artista. 

O espetáculo “De Partida”, da Cia Suno apresenta as 
peripécias de Sanduba e Fiorella em uma cruzada pelo 
mundo, como novos ciganos. Carregando suas malas e 
os poucos objetos que acumularam em suas vidas (guar-
da-chuva, chapéus, cartolas e instrumentos musicais) 
eles buscam novos desafi os por onde passam. Dirigido 
por Marcelo Lujan, “De Partida” traz à cena números 
de contorcionismo, mágica, equilibrismo, acrobacias e 
muita palhaçada. Com Duba Becker e Helena Figueira. 

Serviço: Sesc Pompéia, R. Clélia, 93, tel. 3871-7700. Sextas (22 e 29) e 
sábados (23 e 30) às 12h. Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia).

Cena da peça “Fome.doc”.

Com roteiro e 
direção geral de 
Fernando Kinas, a Kiwi 
Companhia de Teatro 
apresenta seu novo 
espetáculo, “Fome.
doc”, a partir de 14 de 
julho

A peça é um trabalho 
cênico inspirado nas 
técnicas e princípios 

do teatro documentário que 
discute, sob diferentes ân-
gulos, a fome no mundo. Da 
fisiologia humana à Glauber 
Rocha, de Oscar Wilde à 
João Cabral, da Palestina ao 
Sudão do Sul, de Beethoven 
ao rock, do agronegócio ao 
MST, a montagem apresenta 
um panorama de processos 

Leitura
A quinta edição do Clube de Leitura tem o 

próximo encontro com o escritor Marcelino 
Freire. O livro que será abordado, na ocasião, 
é Desde que o Samba é Samba, do carioca 
Paulo Lins. O Clube de Leitura é uma série 

de encontros mensais em que os leitores se 
reúnem para conversar sobre livros sugeridos 
pelos participantes, em parceria com o Sesc. 
No decorrer do ano, os convidados selecionam 
os livros que são temas das conversas.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. 
Quinta (13) das 20h às 21h30. Entrada franca.

Inspirado na vida e obra do compositor aus-
tríaco Ludwig van Beethoven, O Compositor 
Delirante, solo escrito e interpretado por Daniel 
Kronenberg coloca em foco o artista com seus 
questionamentos. Numa tentativa enlouqueci-
da de organizar sua trajetória, a personagem 
Beethoven trava discussões políticas, fi losófi -
cas e de ordem artística com Mozart, Haydn, 
Goethe e com o próprio pai, além de outras 
pessoas imaginárias. A surdez, a loucura e a 
necessidade de quebra de paradigmas são as 
tônicas do espetáculo, costurado pela música 
do compositor, que permeia toda a encenação, 
dando cadência e ritmo às argumentações da 
personagem.

Serviço: InBox Cultural, R. Teodoro Sampaio, 2355, Pinheiros. 
Quintas às 21h. Ingresso: R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 27/07.

Estreia

Fi
lip

e 
Vi

an
na

sociais que revelam a desuma-
nização no mundo da merca-
doria. Para assim vislumbrar 

o seu possível contrário. Com 
Fernanda Azevedo e Renan 
Rovida. 

Serviço: CCSP (Centro Cultural São Pau-
lo), R. Vergueiro, 1000 - Paraíso, tel. 3397-4002. 
Sextas e sábados às 21h e aos domingos às 
20h. Ingressos: 10 e 5 (meia). Até 20/08.

Novos ciganos
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Proteção dos Anjos
Invoque a assistência dos anjos a qualquer momento que se 

sentir vulnerável ou inseguro. Se você se perceber em uma 
energia particularmente desagradável, ou porque você só 
precisa de um pouco de tranquilidade de que as coisas fi carão 
bem, invoque os seus anjos. É possível que haja muitas razões 
para você se sentir nervoso, vulnerável ou mesmo com medo, 
no entanto, os seus anjos querem que você saiba que nunca 
fi cará sozinho e que eles estão aqui para ajudá-lo e apoiá-lo 
em sua missão de ser um humano.

Se isto lhe der mais conforto, invoque o Arcanjo Miguel: faça 
isto. Ele e a sua legião de anjos ajudantes estão prontos para 
ajudá-lo e protegê-lo, sempre. Se você estiver enfrentando 
uma situação hostil, ou alguém estiver drenando a sua energia, 
chame estes belos guardiões para você e imagine que eles o 
estão envolvendo em uma bolha de luz protetora e confi e que 
isto é assim. Quando você invoca estes guerreiros espirituais 
de amor e de luz, não há necessidade de se sentir inseguro.

O Mantra para hoje é: “Estou seguro e protegido pelo amor 
e a luz do Arcanjo Miguel, sempre.”

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

Monólogo
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Daniel Kronenberg
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O inverno aumenta os riscos de doenças oculares, como as 

alergias e as infecções virais.

A médica disse que, no in-
verno, é comum ocorrerem 
casos de alergia ocular em 

pacientes que têm condição prévia 
alérgica e que, nesta época do 
ano, pioram, diferentemente dos 
que moram em países da América 
do Norte, que passam por este 
problema durante a primavera.

Segundo ela, no inverno tam-
bém é comum o aparecimento de 
doenças virais que afetam os olhos. 
Com relação à alergia, a especia-
lista completou que, no Brasil, a 
doença é em geral desencadeada 
pelo ácaro, muito presente, por 
exemplo, no cobertor e agasalhos 
que estão guardados. “Quando 
eles têm contato com este tipo 
de vestuário ou de coberta, de-
sencadeiam as crises alérgicas e o 
olho normalmente é afetado, nesta 
época, por conta disso”, advertiu.

Para evitar as alergias, a médica 
sugeriu lavar as cobertas e agasa-
lhos que estejam guardados antes 
de usar. Além disso, aconselhou 
manter janelas abertas durante 
um período do dia para fazer a 
ventilação da casa. “É uma época 
que a gente tira tudo do armário 
para usar. Então, tira antes de 
usar para pegar um sol, para 
arejar, lavar, porque isso diminui 

Inverno traz risco de doenças 
que podem comprometer a visão
O inverno exige atenção porque a época é propícia ao surgimento de doenças que podem comprometer 
a visão. O alerta é da oftalmologista Renata Rezende, professora de pós-graduação da PUC-Rio
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gripado. É aquele adenovírus na via 
aérea superior que também pega 
a superfície ocular. Não é aquela 
epidemia que a gente vê no verão, 
é uma conjuntivite mais branda, 
mas afeta os dois olhos”, explicou.

Renata, que também é inte-
grante da Academia Americana 
de Oftalmologia, destacou que 
as infecções respiratórias aca-
bam sendo mais frequentes no 
inverno porque é mais comum se 
permanecer em locais fechados 
para escapar do frio e o ambiente 
fi ca contaminado por partículas 
decorrentes até de espirros. Nesta 
situação, podem se manifestar 
também casos de herpes em pa-
cientes que também estão com 
baixa imunidade e que já tiveram 
contato com a doença.

“O mesmo herpes que provoca 
uma lesão labial pode dar uma 
recidiva ocular. Então, pode dar 
uma lesão na pálpebra, pode dar 
conjuntivite, que parece uma 
conjuntivite por vírus simples, 
mas pode ser causada pela herpes, 
pode afetar a córnea e pode afetar 
os tecidos dentro do olho, como 
a íris. O herpes é um vírus que 
pode estar associado ao compro-
metimento de várias estruturas 
oculares”, indicou (ABr) .

a concentração de ácaros. Deixa 
as janelas abertas, mesmo no frio, 
não deixar aquele ambiente muito 
fechado. Tem que circular o ar”, 
alertou.

Outra medida efi caz é sempre 
lavar as mãos e evitar levá-las no 
nariz, na boa e nos olhos. “Perder 
o hábito de levar a mão à face. É 
um cuidado importante, porque 
vai ajudar a prevenir uma infecção 
respiratória”, revelou. A médica 
também lembrou um velho erro 
de todos que fi cam com os olhos 

coçando, acrescentando que 
esfregar os olhos pode agravar o 
quadro das doenças.

Outro fator que contribui para 
os problemas de saúde ocular no 
inverno é a infecção viral causada 
pelo adenovírus, que provoca 
gripe e infecções respiratórias. De 
acordo com a médica, o paciente 
fi ca com baixa imunidade, o que 
permite o surgimento de doenças 
como a conjuntivite, que dá nesta 
época e é mais associada a situ-
ações em que o paciente já está 

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: PAULO ROIZMAN, profi ssão: empersário, estado civil: divorciado, natura-
lidade: São José dos Campos - SP, data-nascimento: 22/11/1976, residente e domiciliado 
na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Bension Roizman e de Sofi a Tania Roizman. A 
pretendente: DENISE GURFINKEL, profi ssão: hoteleira, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 01/06/1981, residente e domiciliada na Vila Madalena, 
São Paulo - SP, fi lha de Décio Gurfi nkel e de Regina Stela Gurfi nkel.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente.: ROGERIO PINHEIRO DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
20/04/1985, profi ssão: auxiliar de logistica, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Lourival Alves de Souza e de Avani Pinheiro da Silva. A pre-
tendente.: AMANDA DE SOUZA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 08/04/1989, 
profi ssão: copeira hospitalar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Hildo Pereira da Silva e de Gercionice Apolonio de Souza.

O pretendente.: POTIGUARA NASCIMENTO SILVA, natural de Senhor do Bonfi m, BA, 
nasc.: 29/07/1969, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: divorciado, residente e domicilia-
do neste distrito. fi lho de: Enos Silva e de Rosangela Nascimento dos Santos. A preten-
dente.: LUCINEIDE NUNES PINTO, natural de itiuba, BA, nasc.: 23/02/1967, profi ssão: 
prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: José Pinto e de Nair Nunes Pinto.

O pretendente.: FERNANDO VICENTE CORREA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 19/03/1980, profi ssão: policial militar, estado civil: divorciado, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Gilberto Mendes da Silva e de Maria das Graças Correa. 
A pretendente.: MADELENE PEREIRA DE GOES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/05/1990, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, residente e domiciliada em 
Guaianases. fi lha de: Gilvan Alves de Goes e de Inez Pereira dos Santos Goes.

O pretendente.: ADEMAR FERREIRA, natural de lucelia, SP, nasc.: 21/02/1958, pro-
fi ssão: encarregado administrativo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Nelson Ferreira e de Guiomar dos Santos. A pretendente.: EDNA MA-
GALI PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de Saude, BA, nasc.: 15/04/1966, profi s-
são: prendas domésticas, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Adalia Pereira do Nascimento.

O pretendente.: DARLON FERREIRA DA SILVA, natural de Jacobina, BA, nasc.: 
08/02/1982, profi ssão: pexeiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Mario Ferreira de Sousa e de Maria Delza da Silva. A pretendente.: IRACI 
NUNES PAIXÃO, natural de Umburanas, BA, nasc.: 28/04/1984, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Alfredo Nunes Pai-
xão e de Valdelice Maria da Silva.

O pretendente.: JOÃO MARCOS SILVA MADEU, natural de Santo Andre, SP, nasc.: 
24/02/1984, profi ssão: vigilante patrimonial, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado em Maua - SP. fi lho de: Carlos Alberto Madeu e de Terezinha de Fatima da Silva 
Madeu. A pretendente.: JAQUELINE APARECIDA BEZERRA DA SILVA, natural de 
São Paulo, SP, nasc.: 15/04/1978, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, resi-
dente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José Bezerra da Silva e de Fatima Helena 
Bezerra da Silva.

O pretendente.: RODRIGO GARCIA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
20/03/1984, profi ssão: agente de organização escolar, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Izildinha Garcia de Oliveira. A pretendente.: GABRIE-
LA COSTA CASTILHO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/02/1993, profi ssão: repre-
sentante de atendimento, estado civil: solteira, residente domiciliado em Guarulhos - SP. 
fi lha de: Moises Ricardo Castilho e de Luzia Aparecida Costa Castilho.

O pretendente.: AIRTON IANNIBELLI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/03/1990, 
profi ssão: assistente rede e transferencia, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
em Penha de França. fi lho de: Altair Iannibelli e de Lucia Regina Silva Iannibelli. A pre-
tendente.: TAIRINI SOUZA QUINAGLIA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 09/01/1991, 
profi ssão: analista de cambio, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: David Quinaglia e de Rosilene da Silva Souza Quinaglia.

O pretendente.: OLUBOWALE PETER IGE, natural de Orile-Owu, Nigeria, nasc.: 
30/09/1983, profi ssão: professor de ingles, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Samuel Osuolale Ige e de Afolake Abosede Muibi Ige. A preten-
dente.: MARIA ILZA TELES DE ANDRADE, natural de Maracas, BA, nasc.: 08/01/1978, 
profi ssão: domestica, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Armando Teles de Andrade e de Zilda Moraes de Andrade.

O pretendente.: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, natural de São José da Laje, AL, 
nasc.: 31/10/1980, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Francisco de Assis da Silva e de Maria do Carmo Pereira da 
Silva. A pretendente.: GISELI CAMPANHA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/09/1981, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Avelino Santos e de Maria Campanha Santos.

O pretendente.: JOÃO CARLOS SISTERNA, natural de Paranapanema, SP, nasc.: 
08/03/1955, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Matias Sisterna e de Aparecida Ramos. A pretendente.: SELMA MA-
RIA DO NASCIMENTO, natural de Recife, PE, nasc.: 25/04/1965, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Cicero 
Bezerra do Nascimento e de Maria José Leite da Silva.

O pretendente.: LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/11/1997, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Lucena Paiva de Oliveira e de Francisca Lucia de Lucena Oliveira. 
A pretendente.: CAROLINE CRISTINA EUGENIO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/12/1997, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, residente domiciliada em Guaru-
lhos - SP. fi lha de: Marcos Vinicio Eugenio e de Elaine Cristina Ferreira Eugenio.

O pretendente.: ROBERTO APARECIDO DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 14/11/1956, profi ssão: micro empresario, estado civil: divorciado, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Geraldo dos Santos e de Iracema dos Santos. A 
pretendente.: LUCIANA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/05/1973, 
profi ssão: autonoma, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Carmelita Oliveira.

O pretendente.: ADAMIS RAMON GOMES DE ALMEIDA, natural de Arcoverde, PE, 
nasc.: 04/11/1991, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Aquila Maria Gomes de Almeida. A pretendente.: FERNANDA DE 
OLIVEIRA AZEVEDO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 30/03/1989, profi ssão: auxiliar 
de loja, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Ariovaldo 
Luiz de Azevedo e de Nevil de Oliveira Azevedo.

O pretendente.: MARCOS DARLIN SANTOS ROSAS, natural de Itabuna, BA, nasc.: 
23/05/1989, profi ssão: ajudante de produção, estado civil: divorciado, residente domici-
liado neste distrito. fi lho de: Abdias Oliveira Rosas e de Rosangela Bispo Dos Santos. A 
pretendente.: ALINE DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/11/1994, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Francisco Paulo da Silva e de Maria Ley da Silva.

O pretendente.: KELISSON SABINO PORTO, natural de Passos, MG, nasc.: 
28/08/1979, profi ssão: instalador tecnico, estado civil: divorciado, residente e domici-
liado em Guaianases. fi lho de: Sebastião Antonio Porto e de Antonia Sabino Porto. A 
pretendente.: GISLEINE PEREIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/05/1987, profi ssão: ajudante de cabeleireira, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. fi lha de: José Belarmino dos Santos e de Iris Pereira dos Santos.

O pretendente.: CHRISNER LOUIS, natural de Petion-Ville, Haiti, nasc.: 01/06/1990, 
profi ssão: estudante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Judenerd Louis e de Violette Pierre. A pretendente.: RACHELLE JOSEPH, natural de 
delmas, haiti, nasc.: 19/11/1992, profi ssão: atendente, estado civil solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Jean Rodrigue Joseph e de Rosite Sylvestre.

O pretendente.: WALLYD SAID TAKI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/06/1986, profi ssão: 
eletricista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: Said Hamud Taki 
e de Marcia de Oliveira Taki. A pretendente.: ELAINE DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 05/06/1984, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: Nelson Francisco de Oliveira e de Maria de Lourdes Oliveira.

O pretendente.: MARCOS VITORINO CYBIS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
30/12/1990, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Nelson dos Santos Cybis e de Vaneide Maria Vitorino. A pretendente.: 
DALICE DA CONCEIÇÃO ROSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/04/1998, profi s-
são: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: José de Deus Rosa Sobrinho e de Andreia Norberta da Conceição.

O pretendente.: JONATAS OLIVEIRA DE SANTANA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
30/04/1991, profi ssão: chefe de vigilante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Gildeson Francisco de Santana e de Maria dos Anjos de Olivei-
ra. A pretendente.: RAFAELA BEZERRA DE SOUZA, natural de Carolina, MA, nasc.: 
08/05/1992, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, residente e domiciliada em Caroli-
na - MA. fi lha de: Raimundo Luiz Dourado de Souza e de Maria da Paz Bezerra de Souza.

O pretendente.: ALEX SANDRO RIBEIRO SOARES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
19/06/1976, profi ssão: eletricista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: José Ribeiro Soares e de Maria Aparecida de Sousa Ribeiro. A pre-
tendente.: KATIA SANTOS DE GOIS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/07/1984, 
profi ssão: tecnica de enfermagem, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Antonio Cleber Laune de Gois e de Maria Augusta Santos de Gois.

O pretendente.: MAXWELL PIERRE APRIGIO DA SILVA, natural de Maceio, AL, nasc.: 
21/05/1995, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Jaziel Aprigio da Silva e de Joseane dos Santos Aprigio da Silva. A 
pretendente.: RAISSA MARIA ROMÃO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 14/01/1999, 
profi ssão: auxiliar de cobranca, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Marcos Roberto Romão e de Andrea Correia Lins.

O pretendente.: ALEXSANDRO CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Suzano, SP, nasc.: 
10/07/1990, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Lucilene Conceição da Silva. A pretendente.: ALESSANDRA OLIVEI-
RA DE JESUS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 31/05/1997, profi ssão: vendedora, es-
tado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Abdias Bispo de Jesus 
e de Silvana Maria da Silva Oliveira.

O pretendente.: DIVACI FELIX DA ROCHA, natural de São Sebastião, AL, nasc.: 
05/06/1954, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Daniel Felix da Rocha e de Noemia Barbosa dos Santos. A pretendente.: 
MARIA DULCE FERREIRA, natural de Palmares, PE, nasc.: 05/04/1956, profi ssão: do-
mestica, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Miguel 
Antonio Ferreira e de Francisca Neonilda Ferreira.

O pretendente.: LUCAS SOUZA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/03/1995, 
profi ssão: controlador de operações, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Sandro Aparecido da Silva e de Katia Regina Souza da Silva. A pre-
tendente.: NICOLE DE ALMEIDA COSTA BARRETO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/07/1999, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Eduardo Souza Barreto e de Karen de Almeida Costa Barreto.

O pretendente.: CHARLES LUIZ DOS SANTOS, natural de Montes Claros, MG, nasc.: 
15/10/1979, profi ssão: recepcionista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Januario Luiz dos Santos e de Antonia Maria de Jesus Santos. A 
pretendente.: ELIZABETH FILIPE DA SILVA, natural de Recife, PE, nasc.: 21/10/1974, 
profi ssão: encarregada de limpeza, estado civil: divorciada, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: Genival Filipe da Silva e de Ivonete Francisca da Silva.

O pretendente.: MARCOS AURELIO DE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
04/08/1984, profi ssão: analista de suporte, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Adilson de Lima e de Zenid Aparecida de Lima. A pretendente.: 
LETICIA CRUZ DA SILVA, natural de Mogi das Cruzes, SP, nasc.: 16/02/1994, profi s-
são: bancaria, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: José 
Luis Candido da Silva e de Maria de Lourdes Cruz da Silva.

O pretendente.: SIDNEY OLIVEIRA CRISTOVÃO DA LUZ, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 08/12/1988, profi ssão: engenheiro de laboratorio, estado civil: solteiro, residente 
e domiciliado neste distrito. fi lho de: Gil Cristovão da Luz e de Celina Valeria Oliveira 
da Luz. A pretendente.: AMANDA ALVES DA SILVA OLIVEIRA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 19/12/1992, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Celso de Oliveira e de Eliana Alves da Silva Oliveira.

O pretendente.: MARCOS MURASSE MOZIEM, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
02/01/1987, profi ssão: tecnico de qualidade, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do Penha de França. fi lho de: Kazuo Moziem e de Janice Kasuko Murasse. A pretenden-
te.: CARINA ALVES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/01/1989, profi ssão: 
bancária, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Cicero 
Honorio da Silva e de Maria de Fatima Alves Silva.

O pretendente.: GERALDO ALTIERI JUNIOR, natural de Bocaina, SP, nasc.: 
15/05/1948, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Geraldo Altieri e de Maria Giro. A pretendente.: ZENAIDE CRISTINA 
DA SILVA, natural de Ourives, BA, nasc.: 16/03/1967, profi ssão: prendas domésticas, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Lindolfo Rodri-
gues da Silva e de Auta Rosa de Jesus.

O pretendente.: JOSÉ RICARDO TIAGO DE ANDRADE, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 07/05/1972, profi ssão: torneiro mecanico, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Manoel Tiago de Andrade e de Maria José Batista Andra-
de. A pretendente.: ELOISA REGINA CORREA DE PAULA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 05/05/1972, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, residente e domicilia-
da neste distrito. fi lha de: Luiz Correa de Paula e de Vilma Aparecida Correa de Paula.

O pretendente.: HEBERT CARLOS SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/06/1987, 
profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
José Carlos da Silva e de Maria Aparecida dos Reis. A pretendente.: BRUNA ROBERTA 
REIMBERG LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/10/1991, profi ssão: prendas 
domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Claudio 
Roberto Viana de Lima e de Rita de Cassia Reimberg Lima.

O pretendente.: VALTER SEVERINO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
02/04/1974, profi ssão: analista de cobranca, estado civil: divorciado, residente e domi-
ciliado Itaim Paulista. fi lho de: João Severino da Silva e de Maria Luiza de Barcelos. A 
pretendente.: EDISETE DO CARMO SA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/06/1978, 
profi ssão: gerente de relacionamento, estado civil: solteira, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: João Virgolino de Sa e de Maria do Carmo Silva.

O pretendente.: REGIS PORTO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/07/1970, 
profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Osmar Porto da Silva e de Maria Fernanda Porto da Silva. A pretendente.: ROSE-
MARY CASTILHOS, natural de Varginha, MG, nasc.: 27/03/1961, profi ssão: assistente 
social, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Roque 
Castilhos e de Alice Castilhos.

O pretendente.: JEFERSON SANTANA MAXIMO DE SOUZA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 06/02/1989, profi ssão: manobrista, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Douglas Maximo de Souza e de Denise de Santana. A 
pretendente.: KAREN LAIANE SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 25/09/1995, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Tereza Maria dos Santos.

O pretendente.: RAFAEL BARRETO DE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/08/1986, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Serafi m Barreto de Lima e de Bernadete Aparecida Bahia de Lima. 
A pretendente.: LEILIANE BARBOSA RIBEIRO, natural de Jussara, BA, nasc.: 
26/07/1981, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Joaquim Alvim Ribeiro e de Maria Flordenice Barbosa da Silva.

O pretendente.: FELIPE PELLOSO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
17/09/1987, profi ssão: gerente administrativo, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Amauri da Silva e de Roseli Pelloso da Silva. A pretendente.: 
LIGIA MARIA PARENTE FUENTES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/05/1993, pro-
fi ssão: auxiliar de escritorio, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: José Gonçalves Fuentes Filho e de Maria Fernanda Parente Fuentes.

Conversão de União Estavel em Casamento

O interessado.: GIVALDO RODRIGUES DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
25/10/1975, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Severino Rodrigues de Souza e de Marluce Maria de Souza. A inte-
ressada.: EDELAINE TEIXEIRA CUNHA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/12/1980, 
profi ssão: assistente juridico, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Valdecino Teixeira Cunha e de Felecina Maria Pereira Cunha. Obs.: Vencido o 
prazo legal, previsto no artigo 1532 da lei 10406 de 10/01/02 - CCB, e caso não sejam 
apresentados impedimentos, o registro da conversão da união estavel em casamento 
sera efetuado sem solenidade matrimonial.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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QUARTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2017

USO INDEVIDO DO VALE TRANSPORTE
Empresa possui funcionário que se enquadra na cota de PCD, 
entretanto vem solicitando o VT. Devemos conceder o VT mesmo 
sabendo que tem o benefício da condução gratuita, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUIR PARA O INSS DURANTE LICENÇA MATERNIDADE
Sócia da empresa durante a licença maternidade deve contribuir para 
o INSS? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

OBRIGAÇÃO DE ABERTURA DA MATRÍCULA CEI
Qual a obrigação da abertura da matricula CEI para serviços de cons-
trução civil, tanto prestador ou tomador, pode ocorrer a dispensa? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BASE LEGAL DE AFASTAMENTOS
Qual a base legal dos afastamentos de auxílio doença, acidente 
e maternidade? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BENEFÍCIO DO APOSENTADO POR INVALIDEZ
Funcionário afastado por auxilio doença foi alterado para invalidez, 
podemos rescindir o contrato, como proceder com os benefícios: 
vale alimentação, seguro de vida? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BENEFÍCIOS DO CADASTRAMENTO NO PAT
Quais os benefícios da empresa do simples ser cadastrada no PAT - 
Programa de Alimentação do Trabalhador? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TEMPO PARA RECONTRATAÇÃO
Qual o tempo para a recontratação de ex-funcionário? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® JULHO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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CREDIBEL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. - CNPJ/MF 07.984.249/0001-28  
NIRE 35.220.151.112 - CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS - Na forma do artigo 1.152 da 
Lei nº 10.406/2002, ficam convocados os Senhores Sócios Quotistas, a participarem da Reunião 
Anual de Sócios que se realizará no dia 20/07/2017, às 15h, na sede social da Companhia, na 
Cidade de Votorantim/SP, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 154, sala 06, Bloco D2, 
Lageado, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras da Companhia, relativos aos exercícios sociais de 2012 a 2016; (ii) Isentar de 
responsabilidade os Administradores pela não convocação da Reunião Anual de Sócios no prazo 
legal estabelecido no artigo 1078 da Lei nº 10.406/2002, bem como pela não disponibilização 
das Demonstrações Financeiras da Sociedade no prazo legal relativos aos exercícios de 2012 a 
2016; (iii) Eleger administradores e consequentemente alterar a cláusula nona do contrato social; 
(iv) Consolidar o contrato social. As informações referentes à ordem do dia estão à disposição 
dos Sócios na sede da Sociedade.

Votorantim/SP, 11 de julho de 2017
ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

SANTANA SECURITIZADORA DE CRÉDITO FINANCEIROS S/A - CNPJ/MF 09.279.801/0001-02   
NIRE 35.300.351.771 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em AGE, que se realizará no dia 
20/07/2017, às 15h30min, na sede social da Companhia, na Avenida Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, nº 154, Bloco C2, sala 04, Centro, Cidade de Votorantim/SP, a fim de discutirem e 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, 
discutir e votar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia, relativos aos exercícios sociais de 2012 a 2016; (ii) deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido e distribuição de dividendos; (iii) deliberar sobre Isentar de responsabilidade 
os Diretores pela não convocação de AGO, bem como pela não disponibilização das 
Demonstrações Financeiras da Sociedade e publicação no prazo legal relativos aos exercícios 
de 2012 a 2016; (iv) eleger a diretoria e deliberar sobre sua verba global anual.

Votorantim/SP, 11 de julho de 2017
ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

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

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0005665-98.2017. 8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jamile Silva Menezes, Rua Cenerino Branco de
Araujo, 121, Vila Campo Grande - CEP 04455-060, São Paulo-SP, CPF 312.304.888-80, RG
291434836, Brasileiro que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida
por União Social Camiliana. 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 27.185,13 (em 01/02/2017), 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 22 de maio de 2017.               (11 e 12)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004102-93.2015. 8.26.0011/01 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de SP, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar
Moeller, na forma da Lei, etc. Faz Saber  a(o) Wellyda Bertucia Lira de Andrade, CPF 325.054.738-70,
RG 40.243.584, Brasileiro e Sérgio Gomes, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Sociedade Beneficente São Camilo. 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, pague a quantia de R$80.173,82, 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 19 de junho de 2017.                                     (11 e 12)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005779-88.2015.8. 26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Mariano Krzyzanowski, RG 2.215.945, CPF 010.800.598-49 que
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação Sumário, objetivando a Cobrança da
quantia de R$ 48.546,35 (fevereiro/2015), referente ás despesas da taxa de conservação e
melhoramentos dos lotes 13, 14, 20 da Quadra OK, PJ, PU, Empreendimento Ninho Verde II. Estando o
réu, em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 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.                                    (11 e 12)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007677-04.2014. 8. 26.0704 A MMa. Juíza de Direito
da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Renata Rodrigues Ramos, RG Nº 451895162, CPF/MF Nº 366.946.058-62 que União
Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória para cobrança de R$ 1.980,10, referente ao contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizada a
representante legal, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o
débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena
de conversão de mandato inicial em título executivo, Ficando advertido de que Será nomeado curador
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2017.                     (11 e 12)

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016058-36.2015. 8.26.0002/01 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira Marques,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Milena Lima Santos RG Nº 49.213.320-7, CPF/MF Nº 399.958.758-02,
que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Instituição Educacional
Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue
o pagamento do valor de R$ 5.266,90 (atualizado até março/2017), 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 subsequente de 15 dias. Será o
edital, afixado e publicado na forma da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2017.                (11 e 12)

Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1009847-78.2015.8.26.0100. O Dr. Sang Duk Kim, Juiz de
Direito da 7ª VC da Capital/SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Bianca Boemer Fabbri RG Nº
32.241.361-8, CPF/MF Nº 334.695.948-13 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da
quantia de R$5.985,43, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as
partes e não foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. Ficando advertido de
que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. São Paulo, 25 de maio de 2017.                                                                           (11 e 12)

Pier David Malloni/ANSA

Não é verdade que para 
ter uma boa noite de 
sono é preciso dormir 

por oito horas ou que comer 
queijo antes de dormir causa 
pesadelos. Esses e outros 
40 mitos sobre o sono foram 
elencados pelo presidente 
honorário da Sociedade Bri-
tânica do Sono, Graham Law, 
em seu livro “Sono melhor: A 
ciência e os mitos”. Segundo 
o pesquisador, seguir alguns 
mitos para ter uma boa noite 
de sono pode mais atrapalhar 
do que ajudar. 

“Há um monte de mitologia 
sobre como ter uma boa noite 
de sono. Muitas possuem as 
melhores das intenções, no 
entanto, alguns dos mitos 
mais persistentes não são 
apenas errados, eles podem 
ser perigosos para a saúde e 
bem-estar”, revelou. Algumas 
lendas descritas no livro por 
Graham são populares, como 
por exemplo, que uma boa 
noite de sono deve ser inin-
terrupta ou que “o sono de 
uma hora antes da meia-noite 
é equivalente a dois sonos 
após”. Ambas são erradas, 
segundo o pesquisador. Tam-
bém as convicções de que dor-

Conheça alguns mitos sobre o sono.

Dormir 8horas? Evitar certos 
alimentos? Conheça mitos sobre sono
“Há um monte de mitologia sobre como ter uma boa noite de sono. Muitas possuem as melhores das 
intenções, no entanto, alguns dos mitos mais persistentes não são apenas errados, eles podem ser 
perigosos para a saúde e bem-estar”
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 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: FREDSON VELOSO CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial de 
manutenção, nascido em Eliseu Martins, PI, no dia (21/03/1978), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Paulo Cardoso e de Maria Veloso da Silva 
Cardoso. A pretendente: JUCICLEIDE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Jataúba, PE, no dia (23/04/1972), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Aristides João da Silva e de Iraci Rita da Silva.

O pretendente: RODRIGO FERREIRA DE ABREU, estado civil solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido nesta Capital, SP, no dia (01/06/1988), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Ferreira de Abreu e de Edna Aparecida da Silva Abreu. A 
pretendente: LETICIA MORAES DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Divinópolis, MG, no dia (24/05/1995), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Milton César de Paula e de Eliane Aparecida Moraes de Paula.

O pretendente: JOSÉ JORGE SÔDE PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Santa Rita de Jacutinga, MG, no dia (05/01/1972), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Tobias Pereira e de Maria Aparecida Sôde. 
A pretendente: MARIA LAURINETE PEREIRA DE MOURA, estado civil viúva, profi ssão 
empregada doméstica, nascida em Vertentes, PE, no dia (26/02/1956), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Pereira da Silva e de Maria Dolores de Moraes.

O pretendente: JOSÉ DE SALES DE BARROS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de carga, nascido em Palmares, PE, no dia (16/02/1989), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Sales de Barros e de Maria Dulce da Silva. 
A pretendente: KARINA PEREIRA BORGES, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida nesta Capital, SP, no dia (27/09/1984), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademir Teixeira Borges e de Gertrudes Pereira Borges.

O pretendente: DANILO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
créditos, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (21/11/1987), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Francisco da Silva e de Ione Alves Santiago 
da Silva. A pretendente: BRUNA DA COSTA FREITAS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar contábil, nascida nesta Capital, SP, no dia (11/07/1986), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos de Freitas e de Maria Rosalina da Costa.

O pretendente: SULIVAN SOUZA VASCONCELOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Picuí, PB, no dia (30/08/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Silvano Souza e de Maria do Socorro 
Souza Vasconcelos. A pretendente: LETICIA SOUZA SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão promotora de vendas, nascida em Serrolândia, BA, no dia (07/02/1978), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista dos Santos e de Maria 
do Socorro Souza Santos.

O pretendente: WALLAN ALEXANDRE LEOPOLDINO DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de monitoramento, nascido nesta Capital, SP, no dia (23/10/1994), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jean Alexandre de Souza 
e de Elaine Cristina Leopoldino. A pretendente: DÉBORAH MACIEL DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de folha de pagamento, nascida nesta Capital, SP, no 
dia (02/02/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Edson da Silva e de Rozolene Barbosa Maciel da Silva.

O pretendente: JOSÉ LOURENÇO OSCAR, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Maceió, AL, no dia (26/08/1963), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Cícero Lourenço dos Santos e de Albertina Oscar dos Santos. A pre-
tendente: ELENILZA GAMA DE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Igaporã, BA, no dia (23/12/1968), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Pergentino José de Santana e de Alaide Gama dos Santos.

O pretendente: MARCOS DOS SANTOS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante, nascido nesta Capital, Butantã, SP, no dia (12/06/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos dos Santos e de Cleziane Nascimento dos 
Santos. A pretendente: BARBARA LETICIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
conferente, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (07/05/1995), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Betania da Silva.

O pretendente: ALOISIO LOURENÇO DOS SANTOS FILHO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão policial militar, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (02/01/1990), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aloisio Lourenço dos Santos e de Sofi a 
Aparecida de Lima Santos. A pretendente: KEROLIN DA SILVA BENTO, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrativa, nascida em Jundiaí, SP, no dia (30/08/1991), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osias Bento e de Maria 
Madalena Gomes da Silva Bento.

O pretendente: CLAUDIO SILVA DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão en-
carregado de limpeza, nascido em São Gonçalo, RJ, no dia (22/08/1981), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Manuel dos Santos e de 
Ester Silva dos Santos. A pretendente: LUCINEIDE MARIA DE CASTRO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Recife, PE, no dia (28/11/1975), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Castro e de Dulcinéa 
Maria de Castro.

O pretendente: JOSIVAN PEDRO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão por-
teiro, nascido em Osasco, SP, no dia (09/05/1977), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pedro dos Santos e de Maria da Soledade Pereira dos 
Santos. A pretendente: FABIANA OLIVEIRA GUIMARÃES, estado civil solteira, profi ssão 
assistente admistrativo, nascida nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia (03/03/1995), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Fernandes Gui-
marães e de Janice Oliveira Guimarães.

O pretendente: DELIO ARAUJO DE AMORIM, estado civil solteiro, profi ssão car-
pinteiro, nascido em Tutóia, MA, no dia (25/06/1987), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Maria Araujo de Amorim e de Maria Lineusa 
Araujo de Amorim. A pretendente: ADÁRIACY VALE DO VALE, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de vida escolar, nascida em Tutóia, MA, no dia (31/10/1989), resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Merval Mendes do Vale e 
de Maria Doracy Alves Vale.

O pretendente: ANTONIO LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão bal-
conista, nascido em Moreilândia, PE, no dia (08/11/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moises Lopes de Deus e de Maria Jusse 
Silva Santos. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS FREIRE, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Barbalha, CE, no dia (11/01/1991), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Expedito Mauro Freire e de Maria 
Aparecida Freire.

O pretendente: JOSÉ CARLOS VIEIRA BORGES PESSÔA, estado civil divorciado, 
profi ssão motorista, nascido nesta Capital, SP, no dia (09/01/1983), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Pessôa e de Ivani Vieira 
Borges Pessôa. A pretendente: GISELE DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil soltei-
ra, profi ssão manicure, nascida em Goiânia, GO, no dia (04/11/1997), residente e 
domiciliada neste Distrito, Perus, São Paulo, SP, fi lha de José Xavier Santos e de 
Anisia Marli de Oliveira Santos.

A pretendente: JULIANA STIVANELLI, estado civil solteira, profi ssão tecnóloga em 
radiologia, nascida em Caieiras, SP, no dia (29/07/1991), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Stivanelli e de Celina Benedita Fajardo 
Stivanelli. A pretendente: JULIANA ZADRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
biomédica, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (17/12/1992), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo de Oliveira 
Lima e de Jaqueline Zadra Lima.

O pretendente: RENNAN BUENO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
empilhadeira, nascido em Osasco, SP, no dia (14/12/1983), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Alves e de Juçara Bueno Alves. A pretendente: 
PATRICIA APARECIDA PAIÃO DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão d0 lar, nascida 
em Caieiras, SP, no dia (19/03/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Carlos de Jesus e de Maria Iraci Paião.

O pretendente: JEFERSON QUEIROZ DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Santo André, SP, no dia (22/02/1982), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira de Sousa e de Edileuza Teixeira de 
Queiroz de Sousa. A pretendente: ANA CRISTINA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Córrego do Bom Jesus, MG, no dia (08/05/1970), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista da Silva e de 
Filomena Azevedo da Silva.

O pretendente: BRUNO FERNANDES DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 03/06/1988, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Risomar Fernandes de Assis e de Maria do Socorro Fernandes de Assis. A 
pretendente: LETICIA PAVAN CASTELLO, estado civil solteira, profi ssão engenheira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 23/01/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Agnaldo de Moraes Castello e de Ione Pavan Castello.

O pretendente: CESAR AUGUSTO PANTOLIANO, estado civil solteiro, profi ssão 
farmacêutico, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/07/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Pantoliano e de Angelica Maria 
Pescaroli Pantoliano. A pretendente: LIVIA ALVES MAIA, estado civil solteira, profi ssão 
farmacêutica, nascida em Salvador - BA, no dia 01/04/1991, residente e domiciliada em 
Guarulhos - SP, fi lha de Dilton Soares Maia e de Luciene Alves Maia.

O pretendente: VALBER ERUNDIM DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Campina Grande - PB, no dia 23/05/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edilza Edna do Nascimento. A pretendente: 
ANABEL DA CRUZ PINTO, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Alagoi-
nhas - BA, no dia 13/10/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Fernando José do Nascimento Pinto e de Nilsete Rosa da Cruz Pinto.

O pretendente: LUIZ FELIPE GAMBAROTO GENOVESI, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/02/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Genovesi e de Regina Maura Gam-
baroto Genovesi. A pretendente: MAYARA LICO SPADA, estado civil solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/04/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Spada e de Mônica 
Alves Lico Spada.

O pretendente: WILSON PEREIRA DOURADO, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 04/12/1967, residente e domiciliado na Mooca, São 
Paulo - SP, fi lho de Benedito Pereira Dourado e de Zilda Pondé Dourado. A pretendente: 
KATIA REGINA SILVA ARANDA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
São Bernardo do Campo - SP, no dia 30/03/1977, residente e domiciliada na Mooca, São 
Paulo - SP, fi lha de Marcos Aranda e de Epifania Silva Aranda.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA FARIA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 06/12/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gilberto da Silva Faria e de Paulina Maria da Silva Faria. A pre-
tendente: BEATRIZ BORGES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão auditora, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 19/08/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Roberto Borges Pereira e de Kátia Fonseca Menezes Borges Pereira.

O pretendente: VITOR BONAMICHI DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão ge-
rente, nascido em Inconfi dentes - MG, no dia 11/11/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vitor Aparecido de Almeida e de Vilma Aparecida 
Bonamichi de Almeida. A pretendente: TAMIRES ALVES DE ESPINDOLA, estado civil 
solteira, profi ssão gerente, nascida em São Paulo - SP, no dia 07/05/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vanda Alves de Espindola.

O pretendente: RENATO RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
gerente comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/06/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Alves dos Santos e de Eunice Ribeiro dos 
Santos. A pretendente: NOEMI SILVA LIMA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 10/04/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Oenias Lima e de Telma Lopes da Silva Lima.

O pretendente: ROGERIO MAÇAN DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão em-
presário, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/11/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Ribeiro de Oliveira e de Maria José 
Aparecida Maçan de Oliveira. A pretendente: AMANDA SILVA DE ALMEIDA, estado civil 
divorciada, profi ssão diretora escolar, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/03/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sidnei Aguilera de 
Almeida e de Rosemeire Silva de Almeida.

O pretendente: THOVAN TUCAKOV CAETANO, estado civil solteiro, profi ssão economista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/06/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Henrique Caetano e de Salete Tucakov Caetano. A pre-
tendente: FABIANA MONTEIRO FERRARI, estado civil solteira, profi ssão administradora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 16/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Reno Ferrari Filho e de Judite de Jesus Monteiro Ferrari.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LEANDRO SCALA GALVÃO, estado civil divorciado, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/07/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Regis Galvão e de Ondina Scala Galvão. A convivente: SUELEN 
DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 02/04/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Carlos da Silva e de Noeme Maria de Oliveira Silva.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
ILZETE VERDERAMO MARQUES - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

mir menos faz emagrecer ou 
que pessoas idosas precisam 
dormir mais estão erradas. 

Outros são mais “fanta-
siosos”, como aqueles que 
acreditam que a cabeça pode 
explodir durante o sono ou 
que para ver se há um bom 
cochilo é preciso fazer o teste 
da colher, diz ainda. Graham 
ainda conta que já ouviu 
muitas histórias e deixou 
diversas de fora do livro. “Eu 
já ouvi centenas de histórias 
e exemplos de estudantes e 
participantes na pesquisa. Há 

40 mitos no livro, mas deixei 
de fora muitas outras”, co-
mentou. O especialista ainda 
duvida de diferentes métodos 
utilizados para dormir. Não é 
verdade, por exemplo, que a 
televisão induz o sono ou que 
ingerir um pouco de álcool 
antes de ir para a cama ajuda 
a adormecer.

O autor explica que “cada 
pessoa tem seu próprio ‘dé-
bito de sono’ e um ritmo 
circadiano [período em que 
se baseia o ciclo biológico] 
trabalhando em conjunto, mas 

você também pode fi car fora 
de sincronia e, muitas vezes, 
é este desequilíbrio que causa 
problemas de sono”. “Não po-
demos fazer muito para este 
ritmo circadiano porque ele é 
muito infl uenciado pelo com-
portamento”, concluiu. Um 
dos falsos mitos espalhados 
que preocupam até mesmo 
casais é a crença de que você 
não pode ir para a cama depois 
de uma discussão. Se for, não 
terá efeito sobre a saúde do 
sono, embora talvez possa 
afetar o casal.

O segmento brasileiro de 

animais de estimação 

ocupa atualmente a 

terceira posição no 

ranking mundial, 

fi cando atrás dos 

Estados Unidos e Reino 

Unido

Uma das fortes mudan-
ças que ocasionaram 
o crescimento está na 

relação entre famílias e pets, 
aliada a fatores sociológicos e 
psicológicos. Mas quais são as 
principais tendências e previ-
sões para este setor? A vinda da 
modernidade, o crescimento 
populacional nas regiões urba-
nas, junto à verticalização das 
cidades, gerou um aumento 
de pessoas vivendo sozinhas e 
casais que não querem ou não 
podem ter fi lhos. 

Esses são exemplos de si-
tuações que colaboram para 
os novos hábitos em relação 
aos animais de estimação, que 
estão sendo cada vez mais 
procurados, principalmente 
em feiras de adoção. No Bra-
sil, o número de animais de 
estimação é cada vez maior. 
O IBGE trouxe um dado muito 
interessante em 2016: as famí-
lias brasileiras cuidam de 52 
milhões de cães e 45 milhões 
de crianças. A tendência é que 
terá cada vez mais espaço para 
os animais, pois a população 
pet deve crescer 5% ao ano, 
enquanto que a de humanos 
menos de 1%.

Por isso, embora a crise 
econômica tenha afetado o 
poder de compra do brasilei-
ro em muitos outros setores, 
essa instabilidade não abalou 
o comércio pet. O mercado 
de produtos para animais de 
estimação segue em cons-
tante expansão e isso ocorre 

pelo fato de existir cada vez 
mais diversifi cações do setor. 
Hoje, encontramos diferentes 
opções de cuidados e entre-
tenimento para animais como 
padarias, centros estéticos, 
cabelereiros, televisão para 
os bichinhos, além das clínicas 
veterinárias.

Para se ter uma ideia, se-
gundo a Abinpet (Associação 
Brasileira de Indústria de 
Produtos para Animais de Esti-
mação), só em 2016 estima-se 
que foram gastos cerca de R$ 
19 bilhões, representando um 
aumento de 5,7% em relação ao 
ano anterior. A previsão para 
2020 é que esse número cresça 
para R$ 20 bilhões.

As vendas de rações, por 
exemplo, continuam líder no 
mercado, dominando 67,3% do 
faturamento de 2016, seguidos 
dos serviços de banho e tosa 
que correspondem a 16,3%. 
Por fi m, estão as vendas de 
equipamentos, assessórios, 
beleza e higiene, junto com 
produtos veterinários e equi-
pamentos, que correspondem 
a 8,1% no total.

Portanto, é fácil entender 
o porquê de tantos olhos 
voltados para o setor pet. De 
melhores amigos, pets passa-
ram a ser considerados como 
membros da família, tendo 
direito a melhores refeições, 
acomodações, vestes e até 
Plano de Saúde próprio. Eles 
estão cada vez mais presentes 
em nossas vidas, seja em casa, 
nos momentos de lazer, nas 
viagens e até mesmo no nosso 
local de trabalho. 

E esta é uma tendência que, 
ao menos no curto e médio 
prazo, somente se solidifi cará.

(*) - É sócia fundadora da marQ 
Systems, startup de base tecnológica 

criadora da easeTV, primeiro canal 
para pets no Brasil.

Entenda o cenário do 
mercado pet brasileiro

Luciana Schavacini (*)
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Continua

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

Empresas & Negócios

        

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

MARCONI BATISTA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido em Buenos Aires, Estado de Pernambuco (CN:LV.A 010,FLS.219-NAZARÉ 
DA MATA/PE), Buenos Aires, PE no dia quatro de maio de mil novecentos e oitenta e 
dois (04/05/1982), residente e domiciliado Rua Gita, 52, casa 02, Conjunto Habitacional 
Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aníbal Ventura do Nascimento e 
de Josefa Batista do Nascimento. QUÉLI CRISTINA APARECIDA TADIM, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em Subistrito Vila Matilde, nesta Capital 
(CN:LV.A-034,FLS.247-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia nove de novembro de 
mil novecentos e oitenta e quatro (09/11/1984), residente e domiciliada Rua Gita, 52, 
casa 02, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Fabio Tadim e de Celia Maria de Souza Tadim.

ANTÔNIO DAVIRLEY DE ARAÚJO, estado civil divorciado, profi ssão motofretista, nascido 
em Carrapateiras, Município de Tauá, Estado do Ceará, Tauá, CE no dia trinta e um de 
janeiro de mil novecentos e setenta e seis (31/01/1976), residente e domiciliado Avenida 
Caititu, 2222, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
David Alves de Araújo e de Raimunda Martins de Araújo. LINDALVA HELENO GOMES, 
estado civil divorciada, profi ssão doméstica, nascida em São Lourenço da Mata, Estado 
de Pernambuco, São Lourenço da Mata, PE no dia treze de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e dois (13/02/1972), residente e domiciliada Rua Novo Horizonte, 2342, Cida-
de Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim André 
Gomes e de Arlinda Heleno de Sousa.

DANIEL EMERSON FERREIRA RAYMUNDO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
apoio ao trânsito, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/034.fl s.078-VILA MATILDE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro 
(21/08/1984), residente e domiciliado Rua Ézio Maranezi, 132, casa 02, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Raymundo e de Ivani Lurdes Ferreira 
Raymundo. MICHELE FERNANDES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
técnico em educação, nascida em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/021.
FLS.036-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro de mil nove-
centos e oitenta e dois (28/11/1982), residente e domiciliada Rua Ézio Maranezi, 132, 
casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Fernandes da 
Silva e de Rode Balbino dos Santos.

PAULO ROBERTO DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão feirante, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-189,FLS.019-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (23/06/1985), 
residente e domiciliado Rua Asas Partidas, 23, fundos, Conjunto Habitacional Águia 
de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Angela Maria dos Reis. NGELA 
DE SOUZA MELO, estado civil solteira, profi ssão feirante, nascida em Ferraz de 
Vasconcelos, neste Estado (CN:LV-A-116,FLS.167V SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
Ferraz de Vasconcelos, SP no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e dois (17/01/1982), residente e domiciliada Rua Asas Partidas, 23, fundos, Conjunto 
Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdeci de Souza 
Melo e de Maria da Penha Simplicio.

MARCELO FLORIDO CORBACHO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
Carapicuiba, neste Estado, Carapicuiba, SP no dia dezesseis de junho de mil novecentos 
e setenta e oito (16/06/1978), residente e domiciliado Rua Neve da Bahia, 26, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Corbacho e de 
Zoraide Melchior Florido. CRISTIANE ROBERTA FERREIRA, estado civil solteira, pro-
fi ssão manicure, nascida em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV-A-30,FLS.20V 
VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e oitenta e 
um (01/06/1981), residente e domiciliada Rua Neve da Bahia, 28, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdeci Ferreira.

ARNALDO PEREIRA DE AQUINO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/088.FLS.045-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP 
no dia quatro de janeiro de mil novecentos e sessenta e três (04/01/1963), residente 
e domiciliado Rua Guilherme Valencia, 130, apartamento 42-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco de Aquino e de 
Maria Pereira de Macedo Aquino. MARLI DOS SANTOS ALMEIDA, estado civil solteira, 
profi ssão agente de organização escolar, nascida em Marília, neste Estado (CN:LV.A/084.
FLS.175-MARÍLIA/SP), Marília, SP no dia vinte e três de novembro de mil novecentos 
e sessenta e dois (23/11/1962), residente e domiciliada Rua Guilherme Valencia, 130, 
apartamento 42-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Aparecido Alves de Almeida e de Venina dos Santos Almeida.

EDIVALDO ANTONIO ARRUDA, estado civil solteiro, profi ssão músico, nascido em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.105V-VILA MATILDE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta (24/03/1970), 
residente e domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 175, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo de Arruda e de Iracema Adão de Arruda. VERA LÚCIA 
DA SILVA, estado civil viúva, profi ssão assistente de departamento pessoal, nascida em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro de 
mil novecentos e sessenta e sete (23/09/1967), residente e domiciliada Rua Palmeirina, 
259, Cidade Patriarca, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de José Lino da Silva e de 
Aparecida Gonçalves da Silva.

TIAGO DE SOUZA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-39,FLS.23 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (01/08/1986), residente e do-
miciliado Rua das Naiades, 135, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Laerte de Souza Pereira e de Sonia Maria de Souza Lima. BRENDALY 
SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Petrolândia, 
Estado de Pernambuco (CN:LV-A 18,FLS.201-DELMIRO GOUVEIA/AL), Petrolândia, PE 
no dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e dois (30/11/1992), residente e 
domiciliada Rua das Naiades, 135, 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Luiz Antonio Carvalho Oliveira e de Maria Aparecida dos Santos.

RICHARD AZEVEDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão promotor de merchan-
dising, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/139.FLS.037-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(14/07/1995), residente e domiciliado Rua Bernardino Prudenti, 87, apartamento 12-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ezequiel 
Oliveira da Silva e de Elisangela Azevedo Rodrigues. ALINE CRISTINA SOARES SO-
BRINHO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito Liberdade, 
nesta Capital (CN:LV.A/094.FLS.226-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (25/12/1986), residente e domiciliada 
Rua Bernardino Prudenti, 87, apartamento 12-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laercio de Madureira Sobrinho e de Irma Cristina 
Soares de Madureira.

VINICIUS DE MORAES RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de 
serviços gerais, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-68,FLS.205-
-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de março de mil novecentos e oitenta 
e cinco (19/03/1985), residente e domiciliado Rua Guarujá do Sul, 162, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lhaquim Rodrigues e de Aparecida Rita Rodrigues. 
ANA PAULA DE SOUZA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 27,FLS.29V-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de julho de mil novecentos e oitenta e um (11/07/1981), residente 
e domiciliada Rua Guarujá do Sul, 162, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Manoel Ribeiro da Silva e de Zenilde Mendes de Souza Silva.

LEANDRO MESSIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro, nascido 
em Santo André, neste Estado (CN:LV-A-06,FLS.200-2º SUBDISTRITO DE SANTO 
ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia onze de agosto de mil novecentos e setenta e sete 
(11/08/1977), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 74, casa 04, Vila Carmosi-
na, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Messias dos Santos e de Arlinda Maria 
Alves dos Santos. REGINA SUELY DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em neste Distrito (CN:LV-A-40,FLS.77-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de junho de mil novecentos e setenta e nove (06/06/1979), residente e domiciliada 
Rua São Félix do Piauí, 74, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Pereira da Silva e de Flaurinda dos Santos Silva.

JOHN LENNON SANTOS NUNES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/234.FLS.080-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia três de maio de mil novecentos e noventa e um (03/05/1991), 
residente e domiciliado Rua Iososuke Okaue, 850, Jardim Helian, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Celso Ferreira Nunes e de Nilv Nia Santos Nunes. KELLY CRISTINA 
DOREA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Subdistrito 
Cerqueira Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/282.FLS.081-CERQUEIRA CESAR/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (31/08/1987), 
residente e domiciliada Rua José da Costa de Andrade, 100, bloco 04, apartamento 41, 
Jardim Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Jefferson Messias da Silva 
e de Marilene Ribeiro Dorea da Silva.

DIOGO DE SOUZA TAVARES CORDEIRO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
acabamento, nascido em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV-A-063.FLS.274V-
-SÃO CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia treze de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (13/12/1985), residente e domiciliado Rua Filipe Lauri, 
271, bloco B, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Maria Santos Cordeiro e de Sueli de Souza Tavares Cordeiro. 
JAQUELINE APARECIDA VIEGAS LEAL, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul (CN:LV-A 053.FLS.177-PONTA PORÃ/
MS), Ponta Porã, MS no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e setenta e sete 
(25/08/1977), residente e domiciliada Rua Filipe Lauri, 271, bloco B, apartamento 41, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paschoal 
Francischelli Leal e de Maria Neusa Viegas Leal.

MARCELO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/098.FLS.028-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e um (09/03/1981), residente e 
domiciliado Rua Professor Leonídio Allegreti, 966, Jardim Redil, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Milton Pereira da Silva e de Elvira Maria da Silva. FABÍOLA SANTOS 
TRIGOLO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/089.FLS.209V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de julho 
de mil novecentos e oitenta e seis (10/07/1986), residente e domiciliada Rua Professor 
Leonídio Allegreti, 966, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido 
Antonio Trigolo e de Francisca Paula Costa dos Santos Trigolo.

THIAGO BARBOSA EHLERS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/120.FLS.018V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (25/12/1989), residente e domiciliado 
Rua Amanari, 336, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto 
Ehlers e de Edna Maria Barbosa. GISLENE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/079.FLS.072-GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e um (14/10/1991), 
residente e domiciliada Rua Baltazar Barroso, 108, casa 01, Jardim Etelvina, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lha de Jesuel Flauzino dos Santos e de Marta Lopes Nunes dos Santos.

FRANCISCO CÉLIO BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, nas-
cido em Palotina, Estado do Paraná, Palotina, PR no dia vinte e oito de julho de mil 
novecentos e setenta e três (28/07/1973), residente e domiciliado Rua Rio Tefé, 330, 
casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ubaldo Barbosa 
de Moura e de Maria Alsinira de Sousa Barbosa. CICERA JOZIANE FERREIRA 
FIGUEIREDO, estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em 
Iguatu, Estado do Ceará, Iguatu, CE no dia dezenove de setembro de mil novecentos 
e oitenta (19/09/1980), residente e domiciliada Rua Rio Tefé, 330, casa 02, Gleba do 
Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José da Silva Figueiredo e de Maria 
de Lourdes Figueirêdo.

RAFAEL VIDAL DIAS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/120.FLS.133-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (05/10/1994), residente e 
domiciliado Rua Francisco Garcia, 257, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Aluisio Pereira Dias e de Alessandra Vidal Dias. JULIANA NASCIMENTO 
VIANA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV.A/389.FLS.198-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (20/12/1994), 
residente e domiciliada Rua Francisco Garcia, 257, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Geraldo Magela da Costa Viana e de Maria das Neves Santos 
Nascimento Costa Viana.

SEBASTIÃO VALÉRIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
encanador, nascido em Viçosa, Estado de Alagoas, Viçosa, AL no dia três de fevereiro 
de mil novecentos e setenta (03/02/1970), residente e domiciliado Rua Cecília Porto, 
204, bloco B, apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Sebastião dos Santos e de Benedita Ferreira de Albuquerque. 
ROSEMEIRE DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, nascida 
em Itanhaém, neste Estado, Itanhaém, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos 
e setenta e um (19/06/1971), residente e domiciliada Rua Cecília Porto, 204, bloco B, 
apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Aristides José da Silva e de Cicera dos Santos Silva.

GENIVAL LEITE TELES, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em 
Viçosa, Estado de Alagoas, Viçosa, AL no dia onze de fevereiro de mil novecentos e 
cinquenta e quatro (11/02/1954), residente e domiciliado Rua Serra do Ouro Branco, 
40, A, casa 02, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Teles 
Filho e de Maria das Dores Leite Teles. CLEONICE PEREIRA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão técnica em enfermagem, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta 
Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e sessenta 
e oito (21/09/1968), residente e domiciliada Rua Serra do Ouro Branco, 40, A, casa 
02, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Ferreira da Silva e 
de Alice Pereira da Silva.

PHELIPE DE SOUZA BUENO, estado civil solteiro, profi ssão taxista, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/151.FLS.005V-VILA MARIANA/
SP), São Paulo, SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e três 
(01/10/1993), residente e domiciliado Rua Maria Carlota, 139, Vila Esperança, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Bueno Filho e de Maria Luciana de Souza 
Bueno. CAROLINE SILVANIA DE ABREU, estado civil solteira, profi ssão supervi-
sora de vendas, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/174.FLS.008V ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa e dois 
(14/12/1992), residente e domiciliada Avenida Itaquera, 7291, bloco 04, apartamento 
203, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvaneo Pereira de Abreu 
e de Maria Lucia do Nascimento Abreu.

THIAGO MARTINS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão funcionário público 
municipal, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro 
de mil novecentos e oitenta e um (24/11/1981), residente e domiciliado Rua Francisco 
Rodrigues Seckler, 212, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Francinete Fernandes da Silva e de Elizabete Martins Francisco da Silva. BEATRIZ DOS 
SANTOS SILVA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Guaianases, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e oitenta 
e quatro (29/08/1984), residente e domiciliada Rua Francisco Rodrigues Seckler, 212, 
casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gabriel D’Assunção Silva e 
de Aurivanda Maria dos Santos Silva.

MARCELO DAMACENO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão mestre 
de obras, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de novem-
bro de mil novecentos e sessenta e seis (10/11/1966), residente e domiciliado 
Rua das Naiades, 35, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de José dos Santos e de Aparecida Damaceno dos Santos. LEILA VIANA 
DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão assistente social, nascida em 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia doze de março de mil novecentos e setenta 
e oito (12/03/1978), residente e domiciliada Rua das Naiades, 35, casa 02, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Ferreira dos Santos e 
de Leny Viana da Silva dos Santos.

FLAVIO CARLOS BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão pranchador de calçados, 
nascido em Barretos, neste Estado, Barretos, SP no dia doze de outubro de mil nove-
centos e setenta e três (12/10/1973), residente e domiciliado Rua Logina, 257, casa 01, 
Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Wilson Barbosa e de Adenir 
Dias Barbosa. LIDIANA RODRIGUES IENNA, estado civil solteira, profi ssão revisora, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/016.FLS.134 FERRAZ DE 
VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia dezessete de julho de mil 
novecentos e oitenta e um (17/07/1981), residente e domiciliada Rua Logina, 257, casa 
01, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Waldir Ienna e de Mezulei 
Rodrigues Moreira Ienna.

DANIEL FEITOSA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão banhista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-113,FLS.124-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de julho de mil novecentos e noventa e dois (25/07/1992), residente 
e domiciliado Rua Padre André Frazão, 30, bloco B, apartamento 12, Conjunto 
Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José 
Palmeira Gomes e de Elenilde Feitosa Silva. EMILYN LARISSA LEITE FERREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A 245,FLS.042-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil 
novecentos e noventa e seis (05/07/1996), residente e domiciliada Rua Itaicaba, 47, 
Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilson José dos Santos Ferreira 
e de Veronica Leite da Silva.

JOÃO BATISTA RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Remanso, Estado da Bahia, (CN:LV.A/009,FLS.223-REMANSO/
BA), Remanso, BA no dia dezesseis de maio de mil novecentos e setenta e três 
(16/05/1973), residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, 117, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo de Souza e de Maria Olinda Rodrigues de 
Souza. IRACELMA RAMOS CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em Januária, Estado de Minas Gerais, (CN:LV.A/064,FLS.035V-
-JANUÁRIA/MG), Januária, MG no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (23/12/1984), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, 117, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valmir da Cruz Carvalho e de Maria 
Helena Ramos Carvalho.

PAULO HENRIQUE SANTOS RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
carpinteiro, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A 41,FLS.304-ITAIM PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e noventa e dois (01/06/1992), 
residente e domiciliado Rua Francisco Jorge da Silva, 195, casa 02, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euricles Rodrigues da Silva e de Rosineide dos Santos 
Rodrigues. JANAINA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A-86,FLS.123-VILA MARIA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
cinco (25/02/1995), residente e domiciliada Rua René de Toledo, 53, apartamento 53-B, 
Cidade Tiradentes, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Valter de Souza Oliveira e de 
Renata da Silva.

EDJUNIOR NUNES DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido 
em Quixabeira, Estado da Bahia (CN:LV.A/02,FLS.231-QUIXABEIRA BA), Quixabeira, 
BA no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (29/01/1995), 
residente e domiciliado Rua Bacurau, 721, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvan Lucio de Santana e de Devaneide Nunes de 
Santana. BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão protética, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/159,FLS.184 ERMELINO MATARAZZO-SP), 
São Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e noventa e sete (03/03/1997), 
residente e domiciliada Rua Bacurau, 721, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Deraldino Pinto dos Santos e de Evanilda 
Pereira da Silva.

MARCOS PAULO RONQUE ROSSIN, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nas-
cido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A 23,FLS.167-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e setenta e oito 
(14/12/1978), residente e domiciliado Rua Lourenço Xavier, 61, Jardim Helena, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Fortunato Rossin e de Maria Fatima Ronque Rossin. 
PATRICIA DANTAS, estado civil solteira, profi ssão técnico de nutrição, nascida 
em Aracaju, Estado de Sergipe (CN:LV-A-07,FLS.41-PORTO REAL DO COLÉGIO/
AL), Aracaju, SE no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e setenta e nove 
(24/06/1979), residente e domiciliada Rua Sumaca, 13, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Erlinda Pereira Dantas.

SAMUEL RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão supervisor de manutenção, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de janeiro de mil nove-
centos e sessenta e oito (12/01/1968), residente e domiciliado Rua Marcos Liberi, 70, 
apartamento 41-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Rodrigues e de Analina Vieira Rodrigues. KATIA CRISTIANE DOS 
SANTOS IRENO, estado civil solteira, profi ssão telefonista, nascida em Subdistrito Vila 
Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/195.FLS.126V-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e setenta e três (25/02/1973), 
residente e domiciliada Rua Casa no Campo, 251, apartamento 21-E, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jacinto Ireno e de Maria 
do Socorro dos Santos Ireno.

DEIVISON BARROS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de carga de des-
carga, nascido em neste Distrito, (CN:LV.A/268,FLS.130V ITAQUERA-SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (18/12/1996), residente 
e domiciliado Estrada Aricanduva, 51, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Cicero Barros e de Carmeluse Barros da Silva. ADRIANA VIRGINIA 
MORAIS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Mucuri, Estado de 
Pernambuco, (CN:LV.A/014,FLS.088-SÃO JOSÉ DA LAJE/AL), Mucuri, PE no dia cinco 
de setembro de mil novecentos e noventa e dois (05/09/1992), residente e domiciliada 
Rua Beira Rio, 39, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ailton da Silva e 
de Margarida Pedro de Moraes.

MÁRCIO FERREIRA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A-91.FLS.16Vº-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de julho de mil novecentos e oitenta e seis (29/07/1986), residente e domiciliado Rua 
Caapeba, 111, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo de Jesus e 
de Raimunda Ferreira Barbosa. LUCIENE APARECIDA MOREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A-92,FLS.92V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e oi-
tenta e seis (15/09/1986), residente e domiciliada Rua Caapeba, 111, Jardim Norma, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto Moreira e de Roseli Bernardo de 
Almeida Moreira.

FABIO SILVA DE MELO, estado civil divorciado, profi ssão gráfi co, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos 
e oitenta e um (26/09/1981), residente e domiciliado Rua Bento Nunes de Siqueira, 
138, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Luiz Francisco de Melo e de Maria Nazare Silva de Melo. CAROLINA MAGALHÃES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em Ferraz de 
Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/31,FLS.39-FERRAZ DE VASCONCELOS-SP), 
Ferraz de Vasconcelos, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e oitenta e 
quatro (16/05/1984), residente e domiciliada Rua Francisco Capara, 02, A, Jardim 
Fanganiello, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Olivá Dias dos Santos e de Edma 
Marilia Fonseca Magalhães dos Santos.

SYLVIO SADAMI MINE, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, nascido 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e 
oitenta (24/04/1980), residente e domiciliado Rua Antônio Pralon, 31, fundos, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Tsunemi Mine e de Milagro Rocha Ferraz Mine. 
DANIELA PAGE DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão arrematadeira, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-47,FLS.98 SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia dois 
de setembro de mil novecentos e oitenta e um (02/09/1981), residente e domiciliada 
Rua Antônio Pralon, 31, fundos, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Martins 
de Araujo e de Vera Lucia Page.

JONAS MARIANO DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido 
em Iguatu, Estado do Ceará (CN:LV.A/039.FLS.193-IGUATU/CE), Iguatu, CE no 
dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (22/12/1996), 
residente e domiciliado Estrada Aricanduva, 18, Jardim São Gonçalo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Mariano de Sousa e de Cicera Maria 
da Conceição. NELMA MONTEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fissão costureira, nascida em Jequié, Estado da Bahia (CN:LV.A/013.FLS.261 
JEQUIÉ-BA), Jequié, BA no dia dezenove de abril de mil novecentos e noventa 
e seis (19/04/1996), residente e domiciliada Estrada Aricanduva, 18, Jardim São 
Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dernival Santos e de Marineusa 
Monteiro dos Santos.

MÁRIO GOMES DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão consultor, nascido em 
Subdistrito Casa Verde, nesta Capital (CN:LV.A-41,FLS.162 CASA VERDE/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (02/04/1984), 
residente e domiciliado Rua Germano Limeira, 196, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nelson Antonio de Freitas e de Edna Gomes da Silva. SOLANGE 
ALVES COSTA, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em Subdistrito Saúde, 
nesta Capital (CN:LV.A-143,FLS.041 SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (18/02/1975), residente e domiciliada 
Rua Germano Limeira, 196, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Iracema Alves Moreira.

RERISSON ODACI DA SILVA CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em Senhor do Bonfi m, Estado da Bahia, (CN:LV.A/019,FLS.547-SENHOR DO 
BONFIM/BA), Senhor do Bonfi m, BA no dia trinta e um de março de mil novecentos e 
oitenta e oito (31/03/1988), residente e domiciliado Rua Louro-Tinga, 3, casa 02, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Robson Antonio Freitas de Carvalho 
e de Rita de Cassia da Silva Carvalho. GABRIELA CARLA DA SILVA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em Recife, Estado de Pernambuco, 
(CN:LV.A/050,FLS.003-6º DISTRITO DE RECIFE/PE), Recife, PE no dia quatro de abril 
de mil novecentos e noventa e um (04/04/1991), residente e domiciliada Rua Louro-Tinga, 
03, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucas Gomes dos 
Santos e de Maria do Carmo da Silva.

CARLOS ALEXANDRE PESSOA DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão limpador de 
vidros, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A 104,FLS.204-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia oito de julho de mil novecentos e oitenta e um (08/07/1981), 
residente e domiciliado Rua Edmundo de Paula Coelho, 298, fundos, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria de Lourdes Pessoa de Melo. JOYCE FLO-
RENTINO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de recursos humanos, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-45,FLS.295V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e setenta e nove 
(26/09/1979), residente e domiciliada Rua Cores Vivas, 23, casa 02, Conjunto Habitacional 
Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosalvo Clemente dos Santos e 
de Marilda Florentino.

MARCOS LIMA IRINEU, estado civil divorciado, profi ssão marceneiro, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de dezembro de mil novecentos e sessenta 
e oito (02/12/1968), residente e domiciliado Rua Jeribatuba, 162, Parada XV de Novem-
bro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Irineu Primo e de Maurilia Lima Irineu. 
JOSELMA DOS SANTOS VIANA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Pesqueira, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/009.FLS.231-BELO JARDIM/PE), Pesqueira, 
PE no dia quatro de outubro de mil novecentos e setenta e um (04/10/1971), residente 
e domiciliada Avenida Padre Estanislau de Campos, 192, apartamento 32-A, Conjunto 
Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Alfredo 
Luiz Viana e de Maria Clementina dos Santos.

CLEYSON DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de farmácia, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/73,FLS.108V-ITAQUERA-
-SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (21/01/1984), residente e domiciliado Rua Erva Prata, 627, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Lima Santos e de Lucia Irinea Tereza da 
Silva Santos. SHEILA RUGERE DA SILVA, estado civil solteira, profissão agente 
de relacionamento, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/217,FLS.275 SÃO 
MIGUEL PAULISTA-SP), São Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e sete (17/01/1987), residente e domiciliada Rua Pau-Cardoso, 
160, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos dos Santos Silva 
e de Ivone Rugere da Silva.

GUILHERME RAMOS DE MELLO, estado civil solteiro, profi ssão analista de teleco-
municações, nascido em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A-241,FLS.151- 
JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil novecentos e 
noventa e dois (07/12/1992), residente e domiciliado Rua Dança do Fogo, 51, bloco B, 
apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Leandro Teixeira de Mello e de Sayonara Severo Ramos de Mello. DÉBORA 
JAQUELINE HOLANDA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão assistente 
de NOC 1, nascida em Indaiatuba, neste Estado, Indaiatuba, SP no dia onze de 
julho de mil novecentos e oitenta e seis (11/07/1986), residente e domiciliada Rua 
Dança do Fogo, 51, bloco B, apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Marlei Quinto dos Santos e de Vanuzia 
Maria de Holanda.

JORGE CORDEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão agente de fiscalização 
judiciário, nascido em Belo Jardim, Estado de Pernambuco, (CN:LV.A/057,FLS.045-
-BELO JARDIM/PE), Belo Jardim, PE no dia vinte e quatro de agosto de mil nove-
centos e setenta e dois (24/08/1972), residente e domiciliado Rua Arraial de São 
Bartolomeu, 482, casa 23, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Severino Mamede da Silva e de Terezinha Francisca da Silva. MAISA MENDES 
NEIX, estado civil divorciada, profissão escrevente técnico judiciário, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de julho de mil novecentos e ses-
senta e cinco (09/07/1965), residente e domiciliada Rua Arraial de São Bartolomeu, 
482, casa 23, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Neix e 
de Maria Margarida Neix.

LUCAS ROCHA PINTO, estado civil solteiro, profi ssão operador de loja, nascido 
em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/501,FLS.276 SANTO AMARO-
-SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa e três 
(29/05/1993), residente e domiciliado Rua Carmen Cardoso Bordini, 193, casa 02, 
Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria da Conceição Rocha Pinto. 
ELANE SILVA COSTA, estado civil solteira, profi ssão jovem aprendiz, nascida em 
Lago da Pedra, Estado do Maranhão (CN:LV.A/89,FLS.166-LAGO DA PEDRA-MA), 
Lago da Pedra, MA no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa e oito 
(14/03/1998), residente e domiciliada Rua Carmen Cardoso Bordini, 193, casa 02, 
Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson de Jesus Costa e de 
Vilanir Araujo Silva Costa.

LUIS HENRIQUE TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de ex-
pedição, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/206,FLS.003 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e 
quatro (22/06/1994), residente e domiciliado Rua Carlo Albacini, 156, bloco C, 
apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Luciane Teixeira Costa. BRUNA DA COSTA PEREIRA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV.A/179,FLS.111V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
dezembro de mil novecentos e noventa e seis (22/12/1996), residente e domicilia-
da Rua Gustavo Otero, 84, bloco A, apartamento 52, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wanderlei Aparecido Rodrigues 
Pereira e de Jussara Ribeiro da Costa Pereira.

RAFAEL FELIPE NEVES, estado civil divorciado, profissão administrador, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e oito (09/02/1988), residente e domiciliado Rua Serrana, 139, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nalcizo Candido Neves e de Virginia 
Rodrigues Neves. MÁRCIA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
assistente administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/084.FLS.045 
ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de maio de mil novecentos 
e noventa (19/05/1990), residente e domiciliada Rua Giuseppe Valentini, 90, Parque 
dos Bancários, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Geraldo Dias da Silva e de 
Maria Oliveira da Silva.

EDIVALDO POLDI, estado civil divorciado, profissão frentista, nascido em Jundiaí, 
neste Estado, Jundiaí, SP no dia quinze de junho de mil novecentos e sessenta 
e dois (15/06/1962), residente e domiciliado Rua Canto da Tarde, 135, bloco 02, 
apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de João Orlando Poldi e de Clotilde Ferreira Selme Poldi. JACQUELINE 
GOMES PINHEIRO, estado civil divorciada, profissão cuidadora, nascida em Pon-
te Nova, Estado de Minas Gerais, Ponte Nova, MG no dia seis de março de mil 
novecentos e sessenta e cinco (06/03/1965), residente e domiciliada Rua Canto 
da Tarde, 135, bloco 02, apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hilton Pinheiro e de Elza Gomes Pinheiro.

CARLOS ISSAMU TOMIZUKA, estado civil divorciado, profissão médico, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de julho de mil novecentos 
e sessenta e oito (15/07/1968), residente e domiciliado Avenida Líder, 2387, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Mitsuo Tomizuka e 
de Rute Yoshie Tomizuka. WALKIRIA DE FÁTIMA DOMINGUES TOLENTINO, 
estado civil divorciada, profissão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e sessenta e oito 
(18/12/1968), residente e domiciliada Avenida Líder, 2387, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Apparecido Nicolau Tolentino e de Dolores Can-
dida Domingues Tolentino.
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004366-40.2012.8.26. 0268. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). Alena Cotrim
Bizzarro, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Renata Ferreira dos Santos Papelaria ME CNPJ/MF Nº.
08.343.470/0001-60, com sede na Avenida Eduardo R. Daher, n. º 429, Jardim Paraíso, CEP: 06850-
040, na cidade de Itapece rica da Serra, Estado de São Paulo que Indústria Gráfica Foroni Ltda, lhe
ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando receber a quantia de R$ 8.988,23
referente as Duplicatas nº 5241/01, 5241/05, 5241/06, devidamente vencidas e não pagas, valores de
28 de março de 2012. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a sua citação por edital, nos
termos dos 652, 736 e 738, pague o débito atualizado, acrescido das cominações legais, caso em que
à verba honorária será reduzida pela metade, nos termos dos artigos 652 e parágrafo único do 652-A,
Lei nº 11.382 de 06/12/2006, e querendo ofereçam embargos, por meio de advogado, no prazo de 15
dias, a fluir após o prazo supra de 20 dias, facultando ao executado nesse prazo e reconhecendo o
crédito do exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
honorários ou requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora e avaliação de bens. Não sendo contestada/
embargada 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 Itapecerica da Serra, aos 27 de abril de 2017.                                                              (11 e 12)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0012343-45.2011. 8.26.0001 A MM. Juíza de Direito
da 8ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Rosana Turíbio, CPF 083.361.768-02, que foi julgado procedente o
pedido formulado na presente ação, a fim de condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.448,25,
com incidência de correção monetária e juros de mora legais (12% ao ano), desde abril de 2011,
assim como custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o
valor da condenação. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
Intimação, por edital, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, realize o pagamento da quantia de R$ 2.823,47, que deverá ser devidamente atualizada até a
data do efetivo pagamento, sob pena de multa de 10% (art. 513, § 2º, IV do CPC). Decorrido o prazo
para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para impugnação (art. 523 do CPC). Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Maos. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 01 de dezembro de 2016.                                                                      (11 e 12)

Citação Prazo 20 dias. Proc. 0018741-46.2014.8.26.0100. A Drª Celina Dietrich Trigueiros Teixeira
Pinto, Juíza de Direito da 15º VC do Foro da Capital/SP. Faz saber a Adirceu Nunes RG Nº 933.652
ES, CPF/MF Nº 016.914.017-22 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de
R$ 2.452,81, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e
não foi cumprida. Estando a Ré em lugar ignorado foi deferida sua citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. Ficando advertida que Será
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma d alei. Nada
mais. São Paulo, 30 de março de 2017.                                                                                         (11 e 12)

Intimação  prazo 20 dias. Processo nº 0051500-43.2016.8.26.0100 A Drª. Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza
de Direito da 8ª VC do Foro da Capital - SP na forma da lei, etc. Faz Saber a SIDNEY SYLVIO
WIRTHMANN, CPF/MF Nº 076.625.508-50, RG Nº 17.218.069-7 que lhe foi proposta uma ação de
Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua
Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 13.539,43 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. São Paulo, 30 de Março de 2017.                           (11 e 12)

Edital de Citação Prazo: 20 dias. Processo: nº 0198693-04.2012.8.26. 0100. A Dra. Cristina Inokuti, Juíza
de Direito da 3ª VC do Foro Central da Comarca da Capital Faz Saber a Relâmpago Industria e
Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda (CNPJ Nº 03.282.270/0001-20) e Otalicio Ramos (CPF Nº
376.403.998-15), que Renova - Cia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, lhes ajuizou ação
Monitória - convertido em título executivo em 10.07.2014 - visando o recebimento de R$ 630.755,27
(outubro/2012) referente ao limite de Crédito Rotativo, formalizado através da Cédula de Crédito Bancário
- modalidade Conta Garantida de nº 00334785290000000460 (atual 4785000000460290153) que encontra-
se inadimplente. Não localizados seus representantes legais, citado fica para que no prazo de 15 dias, a
fluir após o prazo supra, pague o débito, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento,
assim como, fica advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. Nada Mais. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 30 de maio de 2017.                      (11 e 12)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000066-29.2016. 8.26.0704 A MMa. Juíza de Direito
da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dra. Monica Lima Pereira, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Helen Siqueira Paiva, Rua Doutor Albuquerque Lins, 253, Santa Cecilia - CEP
01230-000, SP, CPF 368.569.398-09, Brasi leiro, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de
União Social Camiliana para a cobrança de R$ 8.711,85, referente ao contra to de prestação de
serviços educacionais firmado entre as partes e não cumprido. Não localizada a representante legal,
citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embar gue a
ação, ficando isento de custas e honorários em caso de paga mento, sob pena de conversão de
mandato inicial em título executivo, ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso
de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de junho de 2017.                                                     (11 e 12)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1015468-87.2014.8. 26.0004. O MM. Juiz de Direito
da 3ª VC, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr. Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Yuri Gabriel De Almeida Moreira, RG Nº 44.907.224-1, CPF 398.020.968-73, que por
parte da União Social Camiliana lhe foi ajuizada ação Monitória para cobrança da quantia de R$
1.282,28 (em 05.12.2014), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre
as partes, não cumprido pelo requerido. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a Citação por Edital, com fundamento no inciso II do artigo 256 do CPC, para os atos e
termos da ação proposta, e para que no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital da data da publicação única ou, havendo mais de um, da primeira (Art. 257, inciso III do
CPC), pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de
converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.                                                                                               (11 e 12)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000447-37.2016. 8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis
Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Felipe Amaral Fernandes, CPF 229.144.678-93, RG
493016533, que a União Social Camiliana lhe ajuizou Ação Monitória da quantia de R$ 9.901,00
(28/01/2016), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não
foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação, ficando advertido de que será nomeado
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de junho de 2017.                     (11 e 12)
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

ROBERTO LUCAS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão manobrista, nascido 
em Presidente Jânio Quadros, Estado da Bahia, Presidente Jânio Quadros, BA no dia vinte 
e um de junho de mil novecentos e setenta e sete (21/06/1977), residente e domiciliado 
Rua Novo Acon, 61, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Genival Lucas dos Santos e de Marailde Maria Viana Lucas dos Santos. REGIA-
NE GOMES SIQUEIRA, estado civil divorciada, profi ssão balconista, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos e oitenta 
e um (21/06/1981), residente e domiciliada Rua Novo Acon, 61, Conjunto Habitacional 
Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdi Siqueira e de Auderita Maria 
da Conceição.

DAMIÃO RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão ajudante de mecânico, 
nascido em Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul (CN:LV.A/017.FLS.037/3-2º 
OFÍCIO DE NAVIRAÍ/MS), Naviraí, MS no dia três de abril de mil novecentos e 
oitenta e cinco (03/04/1985), residente e domiciliado Rua Siderúrgica, 112, Jardim 
Adelaide, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Rodrigues e de Silvia Regina 
Soares Rodrigues. VIVIANE DA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/043.FLS.039V 
MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e no-
venta e três (19/06/1993), residente e domiciliada Rua Siderúrgica, 112, Jardim 
Adelaide, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdomiro Ferreira e de Norely 
Souza da Silva Ferreira.

DOUGLAS ORTENZI, estado civil solteiro, profissão instalador de som e acessórios, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/191.FLS.259V LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e noventa e um (10/06/1991), 
residente e domiciliado Avenida Líder, 2969, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Natal Ortenzi e de Cristina Portela Batista Alves Ortenzi. JES-
SICA BATISTA SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/177.FLS.093-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e três (04/02/1993), residente e domiciliada 
Avenida Líder, 2969, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria da 
Conceição Batista Santos.

THIAGO PERON FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Três 
Corações, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/083.FLS.162V TRÊS CORAÇÕES/MG), Três 
Corações, MG no dia cinco de maio de mil novecentos e noventa e oito (05/05/1998), 
residente e domiciliado Rua São Marcos, 11, Centro, Três Corações, Estado de Minas 
Gerais, Três Corações, MG, fi lho de Nilson Fonseca e de Mara Lucia Peron Fonseca. 
ESTHER DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/210.FLS.075 GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa e oito (29/09/1998), 
residente e domiciliada Rua Ana Maria Sirani, 656, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Aparecido Conceição e de Vera Lucia 
de Oliveira Conceição.

NILSON GOMES DE ANDRADE, estado civil divorciado, profi ssão borracheiro, nascido 
em Luziânia, Estado de Goiás, Luziânia, GO no dia dezenove de abril de mil novecentos 
e cinquenta e sete (19/04/1957), residente e domiciliado Rua Bento Nunes de Siqueira, 
232, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
João Ribeiro de Andrade e de Maria Gomes dos Santos. LUCI DE SANTANA CESAR, 
estado civil viúva, profi ssão vendedora, nascida em Maringá, Estado do Paraná, Maringá, 
GO no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e sessenta e dois (26/04/1962), resi-
dente e domiciliada Rua Bento Nunes de Siqueira, 232, casa 01, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel José de Santana e de Hosana 
Bezerra de Santana.

DOMINGOS DOS REIS SANTIAGO, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro decorador, 
nascido em Sitio Novo, Estado do Maranhão (CN:LV-A 10,FLS.192, Sitio Novo, MA no dia 
trinta de setembro de mil novecentos e setenta e três (30/09/1973), residente e domiciliado 
Travessa Martina Leon de Huamani, 04, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
João Silva Santiago Neto e de Raimunda dos Reis Santiago. ANTONIA GEV NIA DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Iguatu, Estado do Ceará 
(CN:LV-A-06,FLS.187V-IGUATU/CE), Iguatu, CE no dia vinte e três de outubro de mil 
novecentos e setenta e seis (23/10/1976), residente e domiciliada Travessa Martina Leon 
de Huamani, 04, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Francinete de 
Oliveira e de Maria Ziza Ferreira de Oliveira.

WESLEY GARCEZ SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Itabuna, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/145.FLS.082-ITABUNA/BA), Itabuna, BA no dia quatorze de 
junho de mil novecentos e oitenta e nove (14/06/1989), residente e domiciliado Rua Sete de 
Setembro, Travessa do Cal, 29, União de Vila Nova, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
Milton dos Anjos Souza e de Edineuza Soares Garcez. DAIANE MACHADO PALACIOS 
MARTINEZ, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta 
Capital (CN:LV.A/089.FLS.224-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de outubro de 
mil novecentos e noventa e três (16/10/1993), residente e domiciliada Rua Itapitanga, 158, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Palacios Martinez e de Amarilda Martins Machado.

ROBERTO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão fotografo e cinegrafi sta, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/048.FLS.176-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e setenta e nove (29/04/1979), 
residente e domiciliado Rua Marino Silvani, 11, A, Cidade Líder, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de Narciso José dos Santos e de Maria de Lourdes dos Santos. MICHELE 
DE OLIVEIRA DANTAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/024.FLS.224-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (14/01/1981), residente e 
domiciliada Rua Marino Silvani, 11, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Pereira Dantas e de Creusa de Oliveira Dantas.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Distrito - Itaim Paulista
Bel. Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: ALEXANDRE BARBOSA DE FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia 29/01/1976, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronald de Farias e de Bernadete Barbosa 
de Farias. A pretendente: CLAUDIA MONTEIRO DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 08/05/1973, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Dias da Silva Filho e de Maria 
Jose Monteiro da Silva.

O pretendente: BRUNO SAMPAIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão opera-
dor de caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia 13/08/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Enrique Aparecido de Souza e de Roseline 
Gajardo Sampaio. A pretendente: FERNANDA CABOCLO DE SOUSA, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia 14/01/2000, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jandui Basilio de Sousa e de Ana 
Lucia Caboclo de Sousa.

O pretendente: WELINGTON RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Montes Claros, MG, no dia 21/06/1972, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Souza Aragão e de Maria Rodrigues 
Souza. A pretendente: MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA FILHA, estado civil divorciada, 
profi ssão aposentada, nascida em Montes Claros, MG, no dia 12/08/1974, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Temóteo de Almeida e de Maria 
Francisca de Almeida.

O pretendente: REINALDO DE JESUS DA LUZ, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de loja, nascido em Suzano, SP, no dia 13/08/1991, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves da Luz e de Maria Edenice Lima de Jesus. A 
pretendente: JANAINA QUEIROZ PINTO, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
loja, nascida em São Paulo, SP, no dia 01/07/1991, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Rosangela Queiroz Pinto.

O pretendente: MARCOS PAULO DOS SANTOS CORDEIRO NOTES, estado civil 
solteiro, profi ssão estoquista, nascido em São Paulo, SP, no dia 16/01/1992, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos de Oliveira Notes e de Ro-
sangela dos Santos Cordeiro. A pretendente: EILANE BATISTA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Senhor do Bonfi m, BA, no dia 26/07/1989, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Nunes dos Santos 
e de Terezinha Batista dos Santos.

O pretendente: ABDEL FALLYL, estado civil solteiro, profi ssão guia turistico, nascido 
em Foumban, Republica de Camarões, no dia 24/11/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de El Hadj Nji Mountewou Oumarou e de Konekoumi 
Rikiatou. A pretendente: ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Guarulhos, SP, no dia 25/05/1998, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rogerio Rodrigues Oliveira e 
de Marta da Silva Barbosa.

O pretendente: FÁBIO JÚNIOR DA SILVA MOURA, estado civil solteiro, profi ssão jardi-
neiro, nascido em Palmas de Monte Alto, BA, no dia 13/07/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sálvio Freitas Moura e de Maria da Silva Moura. A 
pretendente: PRISCILA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Suzano, SP, no dia 25/10/1990, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Matozinhos Odair de Souza e de Jorgina Aparecida de Carvalho Souza.

O pretendente: RENATO FERNANDES DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão coletor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 23/10/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Fernandes Lobo e de Claudia Lucia da Silva Lobo. A 
pretendente: DEBORA MAIARA HERNANDES OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia 23/11/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Reis de Oliveira e de Valdineia da Silva Hernandes.

O pretendente: MARCELO LAURENTINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
açougueiro, nascido em Maringá, PR, no dia 28/11/1976, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Laurentino dos Santos e de Marinalva Correia 
da Silva. A pretendente: VANDERLÉIA LUCENA DE PAIVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em Natal, RN, no dia 20/12/1976, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Lucena de Paiva e de Maria do Carmo de Lima.

O pretendente: RUBENILDO FRANCISCO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em Pesqueira, PE, no dia 03/10/1953, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Francisco da Silva e de Eunice Oliveira Silva. 
A pretendente: ELISANGELA DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 27/09/1976, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Enides de Moraes.

O pretendente: ADEILSON OTAVIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de telemarketing, nascido em Suzano, SP, no dia 04/09/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Otavio da Silva e de Rosilene Maria da Silva. 
A pretendente: ARIANE PINHO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 18/05/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudemir Carlos dos Santos e de Ezilda Pinheiro Pinho.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS JOVENTINO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia 09/08/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Joventino e de Elenilda Vieira dos Santos. A 
pretendente: ALANA MARTINS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 27/01/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Renan Nascimento da Silva e de Esmelinda Martins.

O pretendente: THIAGO DE ANDRADE COSTA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia 09/02/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Donizete Aparecido da Costa e de Letícia Virginia 
de Andrade Costa. A pretendente: FRANCISLEINE MACEDO CHRISTAL, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de diretoria, nascida em Guarulhos, SP, no dia 02/02/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Carlos Christal e de 
Hilda Macedo de Oliveira.

O pretendente: THIAGO DANIEL ALVES SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia 15/09/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julião Muniz Santana e de Gilda Mara Alves Santana. A 
pretendente: GRAZIELI ALVES FEITOSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Bauru, SP, no dia 28/05/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Pedro Alves Feitosa e de Teresinha Benedita Sergio.

O pretendente: RICARDO SILVA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de passagens, nascido em São Paulo, SP, no dia 19/10/1981, residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Gonçalves e de Pedrolina da Silva 
Gonçalves. A pretendente: DELMA CRISTINA MOREIRA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 18/08/1980, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José dos Santos e de 
Nair Moreira Santos.

O pretendente: JEFFERSON SERAPIÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia 26/04/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Pessôa da Silva e de Mariangela Serapião Vi-
cente. A pretendente: MICHELLE CARDOSO ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia 01/12/1981, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias da Anunciação Almeida e de Angelina Rita Cardoso.

O pretendente: DAVI LOPES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 05/07/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Lopes dos Santos e de Felismina Lopes dos Santos. A pretendente: 
LUANA KELLY SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão maquiadora, nascida 
em Suzano, SP, no dia 06/07/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luciano Barros da Silva e de Sandra Regina Galvão de Souza.

O pretendente: EDUARDO RIBEIRO DE SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia 01/08/1979, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fidelcino Pereira de Santana e de Ivania Ribeiro Cavalcante. 
A pretendente: DEBORA CARVALHO COSMO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia 07/09/1987, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Marinesio Cosmo e de Maria das Graças Carvalho de Araujo.

O pretendente: DANIEL SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 21/07/1996, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Nailton Pereira dos Santos e de Marieta Silva Rocha. A preten-
dente: GREICE CRISTINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 29/10/1988, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, 
fi lha de Nilda Maria dos Santos.

O pretendente: ROBERTO CORREA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 19/02/1977, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Erodi Correa e de Tereza Nogueira Correa. A pretendente: RENATA RIBEIRO 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão motorista, nascida em São Paulo, SP, no dia 
11/09/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Armando 
Santos e de Inês Rodrigues Ribeiro Santos.

O pretendente: ADELSO GOMES VIANA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Ladainha, MG, no dia 17/12/1969, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João Viana de Souza e de Albertina Gomes de Souza. A pretendente: CRISTIANE 
DAMACENO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Ibicaraí, BA, no dia 12/07/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Valmir Francisco dos Santos e de Miralva Nunes Damaceno dos Santos.

O pretendente: LAFAIETE RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
pintor, nascido em São Paulo, SP, no dia 24/09/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Roque da Silva e de Cleusa Rodrigues da Silva. 
A pretendente: ERICA BARBOSA LEITE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia 31/03/1991, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Coutinho Leite e de Sandra Barbosa Leite.

O pretendente: FRANCISCO CARLOS RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão 
mecanico, nascido em Pereira Barreto, SP, no dia 21/04/1959, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ribeiro e de Jorgina Ribeiro de Brito. 
A pretendente: NELITA RAMOS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativa, nascida em Cruzeiro do Oeste, PR, no dia 15/05/1969, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Bernardino Ramos dos Santos e de Zelita 
Ramos dos Santos.

O pretendente: RODRIGO PEREIRA MALAQUIAS, estado civil solteiro, profi ssão taxista, 
nascido em Santo André, SP, no dia 02/06/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Vagner Marinho Malaquias e de Patricia Souza Pereira. A pretendente: 
ANDRESSA COSTA ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 11/06/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Joel Mendes Alves e de Isabel Bueno Costa Alves.

O pretendente: JOÃO BATISTA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão churrasqueiro, 
nascido em Acopiara, CE, no dia 24/06/1979, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Marcelino da Silva e de Creuza Maria da Silva. A pretendente: 
VILMA DE ASSIS OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão domestica, nascida em 
São Raimundo Nonato, PI, no dia 22/07/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Nildo Mario de Oliveira e de Dedita de Assis Oliveira.

O pretendente: LEONCIO COSTA, estado civil viúvo, profi ssão motorista, nascido em 
Agua Azul, PR, no dia 23/05/1952, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Terezinha Costa de Jesus. A pretendente: LAUDICÉA DE SOUZA SANTOS, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 05/06/1967, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter Felix e de Maria 
Rita de Souza Felix.

O pretendente: LUIS HENRIQUE BARROS DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 01/02/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Claudio Gonçalves de Lima e de Ana Cristina 
Barros. A pretendente: JENNIFER FERREIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 09/01/2000, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Robison Ferreira da Silva e de Cleide Luzia da Silva.

O pretendente: REINALDO OLIVEIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão segu-
rança, nascido em São Paulo, SP, no dia 05/08/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Rodrigues de Sousa e de Altamira Oliveira Santos. A 
pretendente: BRUNA DOS REIS BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 11/06/2000, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto Barbosa e de Catia Isabel dos Reis.

O pretendente: ROMILDO MACENA DE FARIAS, estado civil divorciado, profi ssão 
pintor predial, nascido em Camaragibe, PE, no dia 20/01/1952, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Macena de Farias e de Maria Luiza de 
Farias. A pretendente: IVONETE MARIA DANTAS, estado civil solteira, profi ssão fun-
cionaria publica municipal, nascida em São Lourenço da Mata, PE, no dia 23/05/1963, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Maria Dantas e 
de Ivone Maria Dantas.

O pretendente: THIAGO FERNANDES ANTONIO, estado civil divorciado, profi ssão en-
genheiro mecanico, nascido em Suzano, SP, no dia 08/04/1986, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio e de Sandra Fernandes de Souza 
Antonio. A pretendente: ARAIZA MARQUES OLIVEIRA FRASCOLI, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar fi scal, nascida em São Paulo, SP, no dia 22/04/1984, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnesi Frascoli Junior e de Magnalva 
Marques de Oliveira Frascoli.

O pretendente: CICERO JOELMIR RIBEIRO DELL'OSSO, estado civil solteiro, profi ssão 
cobrador, nascido em Suzano, SP, no dia 20/11/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Bruno Giovani Dell'Osso e de Joelma Ribeiro. A pretendente: ANA 
PAULA SOUZA DE QUEIROZ, estado civil divorciada, profi ssão autonoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 02/06/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Aroldo Oliva de Queiroz e de Elizabete Iraci de Queiroz.

O pretendente: JOSE EWERTON LOURENÇO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
cabeleireiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 28/06/1999, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Gomes Costa e de Adelma Lourenço dos Santos 
Silva. A pretendente: KEYLA CRISTINA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia 18/08/1998, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Kelly Cristina do Nascimento.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE MACÊDO JUNIOR, estado civil solteiro, profi s-
são mecanico, nascido em Recife, PE, no dia 26/07/1981, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto de Macêdo e de Alice Barroso de Macêdo. 
A pretendente: INGRID MARTINIANO FAZIO CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 03/07/1993, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo José Cardoso e de Gislaine Fazio.

O pretendente: MARCIO ADRIANO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 07/09/1984, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Wilson Fernandes e de Vera Lucia Fernandes. A pretendente: 
DANIELA XAVIER PIRES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 18/03/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Neusa Xavier Pires.

O pretendente: ALEX ROBERTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão grafi co, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia 24/09/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Serafi m Saturnino dos Santos e de Neuza Rodrigues dos Santos. A 
pretendente: ELIANE DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia 04/06/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Eloi de Lima e de Sonia Regina Lourenço.

O pretendente: KAIQUE MARTINI DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
orientador, nascido em São Paulo, SP, no dia 25/06/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Roberto da Silva e de Debora Maria 
Martini de Souza. A pretendente: SHIRLEI APARECIDA DE GOUVEIA, estado civil 
divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 18/11/1981, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Roberto de Gou-
veia e de Ione Maria.

O pretendente: WILLIAM SILVA SPIAZE, estado civil solteiro, profi ssão tatuador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 17/07/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Wilson Spiaze e de Maria do Carmo Silva Spiaze. A preten-
dente: NATHÁLIA MORAIS DE VASCONCELOS AMARAL, estado civil solteira, 
profi ssão autonoma, nascida em Bom Conselho, PE, no dia 22/12/1988, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel de Vasconcelos Amaral e de 
Maria Aparecida Siqueira de Morais.

O pretendente: WILSON CARVALHO DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia 30/09/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Lazaro da Cruz e de Marlene Maria de Carvalho da 
Cruz. A pretendente: RONIELE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia 03/11/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Nilson Santana e de Romilda Maria Santana.

O pretendente: EDIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em Iramaia, BA, no dia 04/09/1961, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Agripino dos Santos e de Aidil Ribeiro dos Santos. A pretendente: 
GILDETE PEREIRA DE FARIAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 03/10/1960, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Martin Pereira de Farias e de Maria Alice da Silva.

O pretendente: DANIEL LAUREANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 02/09/1965, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Alcino Laureano da Silva e de Rita Rodrigues da Silva. A pretendente: 
APARECIDA DE OLIVEIRA OLÍMPIO, estado civil divorciada, profi ssão agenciadora, 
nascida em Três Lagoas, MS, no dia 27/10/1968, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Olímpio Filho e de Maria Aparecida de Oliveira.

O pretendente: SIDNEY SALES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 05/12/1969, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Macimiano Sales da Silva e de Maria de Lurdes Sales da Silva. 
A pretendente: ÂNGELA VIEIRA DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão auxuiliar 
de enfermagem, nascida em Santo Antonio da Platina, PR, no dia 05/07/1976, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Sabino de Andrade e de 
Neuza Vieira Cazita.

O pretendente: ANTONIO DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Itambé, BA, no dia 26/08/1954, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Nunes da Silva e de Laudemira Dias da Silva. A pretendente: 
FLAURINDA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em 
Vitoria da Conquista, BA, no dia 27/04/1961, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jesuino Alves de Souza e de Raquel da Silva Prado.

O pretendente: EMERSON ROCHA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
manutenção predial, nascido em São Paulo, SP, no dia 09/05/1984, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lauro Dantas Pereira e de Iraildes Quirino 
Rocha Pereira. A pretendente: SHEILA DE CASTRO SABINO BONFIM, estado civil 
solteira, profi ssão domestica, nascida em São Paulo, SP, no dia 01/12/1979, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Sabino Bonfi m e de Rute 
de Castro Bonfi m.

O pretendente: ANTONIO EDSON GOMES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Pedra, PE, no dia 20/10/1977, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Cordeiro de Oliveira e de Josefa Gomes de Oliveira. A pre-
tendente: MARIA JOSE TAVARES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em Pedra, PE, no dia 07/12/1977, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Lau da Silva e de Quitéria Tavares da Silva.

O pretendente: SADI DE MIRANDA MONTEIRO JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia 05/01/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sadi de Miranda Monteiro e de Sandra Bispo de Azevedo. 
A pretendente: ANA PAULA PORTO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em Tatuí, SP, no dia 11/06/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Francisco da Silva e de Vania de Jesus Porto.

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