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“No meio da 
difi culdade 
encontra-se a 
oportunidade”.
Albert Einstein (1879/1955)
Físico teórico alemão

BOLSAS
O Ibovespa: -0,62% Pontos: 
70.886,25 Máxima de +0,17% 
: 71.454 pontos Mínima de 
-0,81% : 70.755 pontos Volu-
me: 7,32 bilhões Variação em 
2017: 17,7% Variação no mês: 
7,53% Dow Jones: +0,12% Pon-
tos: 21.892,43 Nasdaq: +1,05% 
Pontos: 6.368,31 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1600 Venda: R$ 3,1605 
Variação: -0,16% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,22 Venda: R$ 3,32 
Variação: -0,3% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1632 Venda: R$ 
3,1638 Variação: -0,18% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1370 
Venda: R$ 3,2930 Variação: 
-0,21% - Dólar Futuro (setembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,44% ao 
ano. - Capital de giro, 12,22% ao ano. 
- Hot money, 1,39% ao mês. - CDI, 
9,14% ao ano. - Over a 9,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.314,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,36% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 131,550 
Variação: -0,57%.

Cotação: R$ 3,1600 Variação: 
-0,21% - Euro (17h33)  Compra: 
US$ 1,1883   Venda: US$ 1,1883   
Variação: -0,7% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7540 Venda: R$ 
3,7560 Variação: -0,82% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7070 Ven-
da: R$ 3,9270 Variação: -0,58%.

Futuro: -0,91% Pontos: 71.550 
Máxima (pontos): 72.245 Míni-
ma (pontos): 71.430. Global 40 
Cotação: 927,877 centavos de 
dólar Variação: -0,21%.

O ministro das Relações 
Exteriores da China, 
Wang Yi, disse ontem 

(30) que o governo chinês terá 
“boas notícias” para o Brasil 
durante a visita de Estado do 
presidente Michel Temer. “Em 
todas as áreas, incluindo o setor 
econômico, haverá resultados 
frutíferos que injetarão novo 
ímpeto à parceria estratégica 
entre o Brasil e a China. Tenho 
certeza de que a visita será um 
sucesso e teremos boas notícias 
para o Brasil”, disse Wang Yi.

Em relação à situação inter-
na do Brasil, o ministro chinês 

     

Chanceler chinês: boas 
notícias para o Brasil 
na visita de Temer

disse que o país é uma economia 
emergente que vai superar as 
difi culdades. “O Brasil está en-
frentando algumas difi culdades 
domésticas temporárias, mas 
estamos confi antes de que ha-
verá consenso e esforços para 
superar essas difi culdades”, 
afi rmou, completando: “A Chi-
na espera e acredita que, no 
cenário internacional, o Brasil 
vai desempenhar seu papel”.

Temer apresentará amanhã 
(1º) aos principais líderes chine-
ses o pacote de concessões e pri-
vatizações de aeroportos, portos, 
rodovias e linhas de transmissão 

lançado na semana passada pelo 
governo, que inclui a venda de 
parte da Eletrobras. No sábado 
(2), Temer vai participar do 
Seminário Empresarial Brasil-
-China, organizado pela Apex-
-Brasil, que reunirá empresários 
chineses que já investem ou têm 
interesse em investir no Brasil.

Este ano, a China, que ocupa 
a presidência rotativa do Brics, 
convidou para a cúpula em Xia-
men os presidentes do México, 
da Tailândia, Guiné, do Tajiquis-
tão e Egito para participar de 
uma sessão intitulada “Diálogo 
das Economias de Mercados 

Chanceler chinês, Wang Yi, em entrevista sobre a reunião do Brics.

Emergentes e dos Países em 
Desenvolvimento”. O chanceler 
chinês explicou que a ideia de 

chamar nações de diferentes 
continentes é reforçar a coope-
ração Sul-Sul em temas como 

governança global e a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável (ABr). 

O Brasil já tem 207 milhões, 
660 mil e 929 de habitantes, 
de acordo com dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), divulgados 
ontem (30) no Diário Ofi cial 
da União. No ano passado, o 
levantamento anual do IBGE 
indicava uma população de 
206,08 milhões de brasileiros. 
Uma taxa de crescimento 
populacional de 0,77% entre 
2016 e 2017. Resultado um 
pouco menor do que o período 
2015/2016, que registrou uma 
taxa de 0,80%.

São Paulo permanece na 
liderança como o estado mais 
populoso com 45 milhões, 
94 mil e 866 habitantes. No 

ano passado, a população 
paulista era formada por 
44,75 milhões de habitan-
tes. Mais cinco estados têm 
população acima de 10 mi-
lhões de habitantes: Minas 
Gerais (21.119.536),  Rio de 
Janeiro (16.718.956), Bahia 
(15.344.447), Rio Grande do 
Sul (11.322.895) e Paraná 
(11.320.892). O Distrito 
Federal (DF) que, no ano 
passado, tinha 2,98 milhões 
de habitantes, agora tem mais 
de 3,039 milhões de pessoas. 
Acre (829,6 mil), Amapá 
(797,7mil) e Roraima (522,6 
mil) são os estados que re-
gistram população inferior a 
1 milhão de habitantes (ABr).

São Paulo permanece na liderança como o estado mais populoso 

com 45 milhões, 94 mil e 866 habitantes.

O BC lançou ontem (30) campanha nacional 
para incentivar a circulação de moedas no país. 
Um vídeo que será veiculado nas mídias sociais 
vai mostrar à população a importância de retirar 
moedas de cofrinhos, gavetas e cinzeiros, por 
exemplo, para aumentar a oferta do numerá-
rio, facilitar o troco e reduzir o gasto público. 
“É papel do BC sensibilizar o público quanto à 
necessidade de promover a recirculação das mo-
edas guardadas, pois o entesouramento motiva a 
necessidade de produção de novas moedas, cujos 
custos têm sido crescentes”, disse o presidente 
do Banco Central, Ilan Goldfajn.

De acordo com Goldfajn, o custo de supri-
mento de moedas alcançou cerca de R$ 243 
milhões, no ano passado. “Além disso, colocar 

moedas para circular é bom para o setor real 
da economia e bom para o meio ambiente. 
Fabricar menos moedas implica, por exemplo, 
economia de energia e de minérios”, destacou. 
Goldfajn disse também que o conjunto das 
moedas entesouradas representa cerca de 
35% do total. 

Se foram consideradas quase 25 bilhões de 
moedas de Real, emitidas desde 1994, chega-se 
ao número estimado de 8,7 bilhões de moedas 
entesouradas, o que corresponde aproximada-
mente a R$ 1,4 bilhão. “A quantidade de moedas 
hoje alcança R$ 6,3 bilhões em valor, o que cor-
responde a uma disponibilidade por pessoa de 
R$ 31 em moedas, equivalente a 123 unidades 
por habitante”, acrescentou Goldfajn (ABr).

Uma delegação da Associa-
ção Chapecoense de Futebol, 
entre comissão técnica, atletas 
e familiares, participou de uma 
audiência com o Papa Francis-
co ontem (30), no Vaticano. O 
pontífi ce saudou os visitantes, 
a quem desejou “prosperar na 
sabedoria que vem de Deus a 
fi m de que possam comunicar 
aos outros a sua doçura e o seu 
amor. Desça sobre vós e suas 
famílias a abundância das suas 
bênçãos”.  

Na delegação, além do técni-
co, grande parte dos reservas 
e alguns jogadores titulares, 
estavam Jackson Follman e 
Alan Ruschel, sobreviventes 
do trágico acidente do voo 
com a Chapecoense ocorrido 
em 29 de novembro do ano 
passado que vitimou 71 pes-
soas - principalmente atletas 
do time de Santa Catarina.Alan 

Jackson Follmann e Alan Ruschel, sobreviventes do acidente da 

Chape, recebem a bênção do papa.

Crescimento do PIB 
Os números positivos do varejo 

e a recuperação do setor de ser-
viços, aliados à alta da produção 
agrícola e ao consequente efeito 
sobre o agronegócio, dispararam 
a revisão do PIB do 2º trimestre 
para cima das projeções. Para 
a FecomercioSP, a elevação do 
PIB pode fi car próxima de 0,4% a 
0,5%, tanto na comparação com 
o trimestre anterior quanto com 
o primeiro trimestre deste ano.

Tribunal 
nega mais 
um pedido 

de suspeição 
contra Moro

São Paulo - A 8ª Turma do 
TRF4 negou ontem (30), mais 
uma exceção de suspeição 
movida contra o juiz federal 
Sérgio Moro, da 13ª Vara Fe-
deral de Curitiba, por um réu 
da Operação Lava Jato. A ação 
foi ajuizada pelo ex-diretor da 
Construtora Queiroz Galvão 
Idelfonso Colares Filho. As 
informações foram divulgadas 
pela assessoria do Tribunal.

Segundo os advogados, Moro 
seria suspeito para julgar o 
processo criminal de Colares 
por ter se autodeclarado sus-
peito em um inquérito policial 
em que Alberto Youssef foi 
investigado em 2007. Para a 
defesa, a suspeição deveria ser 
estendida para as ações atuais 
da Operação Lava Jato que 
envolvessem Youssef.

Para o relator, desembarga-
dor federal João Pedro Gebran 
Neto, a causa da suspeição do 
procedimento investigatório 
pretérito não se comunica com 
o atual contexto processual da 
Lava Jato. Além disso, Gebran 
frisou que a declaração de sus-
peição de Moro naquela ação 
não tinha como foco o então 
investigado Youssef, mas atos 
praticados pela polícia, que 
o magistrado teria entendido 
como tendenciosos (AE).
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-executivo da Associação Brasi-
leira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq), José 
Velloso, disse ontem (30), que 
não está otimista para 2018, 
principalmente em razão do 
consumo aparente verifi cado 
até agora, em 2017. O consumo 
aparente inclui as importações 
na conta do faturamento do 
setor e exclui as exportações, 
para ter uma ideia do tamanho 
da demanda interna.

O indicador, no acumulado 
de janeiro, cai 25,4% em re-
lação a igual período do ano 
passado. “Não dá para dizer 
que vamos voltar a vender em 
2018, por mais otimista que 
tenha de ser um dirigente de 
associação setorial. Como vou 
fi car otimista com um número 
desse?”, questionou o execu-
tivo. Uma dos motivos para o 
pessimismo de Velloso está no 
nível da taxa básica de juros. 

Presidente-executivo da 

Abimaq, José Velloso.

Brasília - O Tribunal de Con-
tas da União (TCU) condenou 
ontem (30), o ex-presidente da 
Petrobras José Sérgio Gabrielli, 
e o ex-diretor Internacional da 
companhia, Nestor Cerveró, a 
ressarcirem US$ 79 milhões 
(cerca de R$ 250 milhões) por 
dano ao erário na compra da 
Refi naria de Pasadena, no Te-
xas. A corte impôs ainda, a cada 
um, multa de R$ 10 milhões.

O tribunal também solicitou 
que os dois tenham os bens 
arrestados para assegurar o 
ressarcimento e determinou 
que sejam inabilitados para o 
exercício de cargos em comis-
são e funções de confi ança por 
oito anos. Na prática, no entan-
to, a quitação dos montantes é 
improvável, pois o patrimônio já 
rastreado de ambos não alcança 

Ex-presidente da Petrobras, 

José Sérgio Gabrielli.
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Presidente-executivo da Abimaq 
diz não estar otimista para 2018

TLP (Taxa de Longo Prazo), no 
lugar da TJLP (Taxa de Juros 
de Longo Prazo). “Falam de 
subsídio como se fosse o maior 
vexame da história do País, 
como se os EUA e a Europa 
não dessem subsídio. A TJLP 
não é subsídio, quem diz isso 
está sendo superfi cial, não se 
aprofunda”, disse Velloso, ao 
afi rmar também que o governo 
não tem conseguido colocar 
em prática o ajuste fi scal pro-
metido no início da gestão de 
Michel Temer. 

Segundo ele, a equipe eco-
nômica “escolheu caminhos e 
ferramentas que não foram as 
melhores escolhas sob nosso 
ponto de vista”. “O Brasil está 
fazendo de tudo para cortar 
despesa, aprovou a PEC dos 
gastos, mas isso não é tão 
eficiente, porque existem 
muitas despesas que governo 
não consegue cortar com a 
tesoura” (AE).

“Embora a taxa Selic tenha 
caído, a velocidade de queda da 
infl ação foi maior, então a taxa 
de juros real aumentou. Por 
que aumentar a taxa de juros 
na maior recessão da minha 
vida?”, criticou o presidente-
-executivo da Abimaq.

Ele, inclusive, voltou a se 
posicionar contra a criação da 

Papa recebe e abençoa time da 
Chapecoense no Vaticano

já está de volta aos gramados e 
amanhã (1º) estará em campo 
junto à equipe para disputar um 
amistoso benefi cente contra o 
Roma, no Estádio Olímpico. A 
relação entre os dois clubes 

fi cou muito próxima depois da 
tragédia do ano passado, já que 
o Roma teria sido um dos únicos 
clubes do exterior a oferecer 
ajuda concreta ao Chape, além 
do Barcelona (Rádio Vaticano).

IBGE: Brasil já tem 
mais de 207 milhões 

de habitantes

TCU manda Gabrielli e Cerveró 
pagarem prejuízo de Pasadena

cessos, estão com os bens pre-
ventivamente bloqueados. Por 
unanimidade, os ministros do 
TCU entenderam que Cerveró 
e Gabrielli foram responsáveis 
por uma carta de intenções na 
qual a Petrobras aceitou, em 
2007, pagar US$ 700 milhões 
por 50% da planta de refi no. 

Na época, a empresa já era dona 
de 50% dos ativos. Para o tribunal, 
o compromisso fi rmado fez com 
que o valor fi nal desembolsado 
na aquisição ao grupo belga Astra 
Oil fosse US$ 78,8 milhões mais 
caro. O então diretor Internacio-
nal, hoje delator da Lava Jato, 
foi quem elaborou o documento 
e conduziu as negociações, mas 
o tribunal sustenta haver provas 
de que o então presidente da 
Petrobras autorizou “as tratativas 
empreendidas” (AE).

o valor cobrado pelo tribunal.
As punições são as primeiras 

aplicadas pelo tribunal por 
causa das perdas no negócio, 
considerado um dos piores já 
feitos pela estatal. Outros exe-
cutivos, que continuam sendo 
investigados em outros pro-

BC lança campanha para incentivar circulação de moedas



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para T : 3106-4171netjen@netjen.com.br

OPINIÃO
O país que queremos

Há, na nossa 

imaginação, um retrato 

de um país que não 

existe. E, caso este país 

existisse, talvez não 

pudesse nos incluir nele 

Porque um país como o 
que imaginamos exigi-
ria de nós mais do que 

apenas sonhar. E aí reside 
o problema. De tempos em 
tempos, os institutos de pes-
quisa perguntam sobre como 
enxergamos os políticos, os 
empresários, as forças arma-
das, os correios, etc. E sempre 
o resultado traduz o quanto 
somos exigentes com a hones-
tidade ou com a lassidão dos 
outros. Para nós, os serviços 
públicos são sempre péssimos, 
a educação vai de mal a pior, 
e os políticos, esses deveriam 
todos apodrecer no xilindró. 

Mas nunca respondemos 
a pergunta que fi ca no ar: e 
quem iria exercer as funções 
dos funcionários, professores 
e dos políticos? E como essas 
funções seriam exercidas? 
Melhor? De forma mais efi caz 
e honesta? Na nossa imagi-
nação, sem dúvida seria bem 
melhor, afi nal nós estaríamos 
lá. E na nossa imaginação, tudo 
fi ca bem melhor com a nossa 
presença.

Certa vez, vi uma charge mui-
to instrutiva: nela um homem 
pergunta para uma multidão: 
“quem quer mudanças?” E 
todos levantam os braços. E 
então ele pergunta: “quem 
quer mudar?” Bom, aí que 
reside o problema… Em uma 
velha anedota, o homem pedia 
todos os dias a um santo para 
ganhar na loteria. Até que um 
dia, ajoelhado para, mais uma 
vez, pedir a graça de se tornar 
rico, o homem ouviu uma voz 

do alto lhe dizendo: “eu quero 
ajudar mas, por favor, jogue na 
loteria!”.

O país que queremos é pos-
sível. Talvez até seja provável. 
E ele pode estar ao alcance de 
nossas ações. Mas enquanto 
reclamamos dos impostos que, 
sempre que possível, sonega-
mos; enquanto reclamamos da 
corrupção que, sempre que 
possível, locupletamo-nos; 
enquanto reclamamos da falta 
de civismo que, sempre que 
possível, negligenciamos, o 
país que queremos fi ca mais 
distante. Replicando Sartre, 
o inferno não são os outros. 
O inferno é acharmos que as 
coisas não acontecem porque 
os outros deveriam fazer o que 
não fazemos.

Certa vez, conversava com 
um senhor que tinha ido bus-
car seu cartão de idoso. Era 
um homem forte e saudável 
e não pude evitar a pergunta: 
“por que o senhor vai usar o 
cartão de idoso para ocupar 
vagas especiais se o senhor não 
precisa delas?” E ele me disse: 
"eu não preciso, mas se é meu 
direito, vou usá-lo”. 

Penso que toda a refl exão so-
bre o país que queremos cabe 
nessa resposta. E quando uma 
pessoa que precise estacionar 
naquela vaga não puder fazê-
-lo, porque aquele senhor forte 
e saudável está exercendo “o 
seu direito”, talvez ouçamos: 
“mas que país é esse, que não 
cria mais vagas para os idosos? 
Mas o que esperar, com esses 
políticos corruptos e ladrões? 
Não tem jeito mesmo!”

Bom, jeito tem. E ele está 
diante de nós, ao alcance de 
nossas mãos. Mas aí é que 
reside o problema.

 
(*) - É doutor em Educação Histórica 

pela UFPR e professor no Curso 
Positivo.

Daniel Medeiros (*)
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Uma versão de teste da Car-
teira Nacional de Habilitação 
eletrônica já está disponível 
para ser baixada pelos moto-
ristas. O documento digital 
será usado a partir de fevereiro 
de 2018 e terá o mesmo valor 
jurídico do impresso. A versão 
de demonstração do aplicativo 
CNH-e está disponível apenas 
para aparelhos com sistema 
operacional Android e pode ser 
encontrado na internet. 

O aplicativo, desenvolvido 
pelo Serviço Federal de Pro-
cessamento de Dados (Serpro), 
permitirá aos motoristas terem 
acesso ao arquivo digital da 
CNH por meio do telefone 
celular. O aplicativo deverá 
estar disponível para download 
nas lojas virtuais Apple Store 
e Google Play até fevereiro 

do próximo ano. Com a CNH 
eletrônica, os agentes de trân-
sito poderão checar os dados 
dos documentos por meio do 
mesmo aplicativo, que fará a 
leitura do QRCode. 

Assim, o motorista poderá 
apresentar o documento digi-
tal a qualquer autoridade de 
trânsito, evitando multas caso 
tenha esquecido ou perdido o 
documento impresso. A habi-
litação física continuará sendo 
emitida aos condutores que a 
solicitarem aos departamentos 
de trânsito estaduais. 

Futuramente, o motorista 
também poderá conferir, pelo 
aplicativo, a pontuação de in-
frações cometidas, ser avisado 
quando a CNH estiver perto de 
vencer e saber sobre campa-
nhas de trânsito (ABr).

A cidade de Connecticut, nos 
Estados Unidos, aprovou uma 
lei que permite que advogados 
e estudantes de direito possam 
atuar nos tribunais como defen-
sores de cachorros e gatos em 
casos de crueldade, agressão 
e negligência. Esta é a primei-
ra medida do tipo aprovada 
no país. Em muitos casos, os 
advogados também apelam 
para uma investigação, como 
examinar registros policiais e 
médicos e entrevistar autori-
dades de vigilância sanitária 
e veterinários para reforçar 
um caso.

“A lei é realmente inovadora”, 
disse David Rosengard, um ad-
vogado do Fundo de Defesa Ju-
rídica dos Animais, organização 
que apoiou a legislação. “Para 
ter justiça, há necessidade de 
uma terceira voz naquela sala”, 
acrescentou.    Segundo os de-
fensores, muitos crimes contra 
animais não são processados ou 
resultam em punições que são 
muito brandas como programas 
de reabilitação que podem 

Mais da metade da população vive em apenas 5,6% dos municípios.

Em mais da metade (53,6% 
ou 2.986), as taxas de 
crescimento populacio-

nal foram inferiores a 1%, e 
em 258 municípios (4,6% do 
total) o crescimento foi igual 
ou superior a 2%. Os dados 
fazem parte das estimativas das 
populações residentes nos 5.570 
municípios brasileiros, com data 
de referência em 1º de julho de 
2017. Divulgado ontem (30), 
no Rio de Janeiro, pelo IBGE, o 
estudo estima que o Brasil tenha 
207,7 milhões de habitantes e 
uma taxa de crescimento popu-
lacional de 0,77% entre 2016 e 
2017, um pouco menor do que 
a de 2015/2016 (0,80%).

O grupo de municípios com 
até 20 mil habitantes apresen-
tou a maior proporção dos que 
tiveram redução populacional 
(32,5% ou 1.236 cidades). Por 
outro lado, os com mais de 100 
mil a um milhão de habitantes 
tiveram a maior proporção de 
municípios com crescimen-
to acima de 1% (45,5% ou 
133). Dez dos 17 municípios 
com mais de um milhão de 
habitantes acusaram taxas de 
crescimento entre 0,5% e 1% 
ao ano. Nas regiões Norte e o 

ONU pede 
medidas 
no caso da 
Venezuela

O Escritório do Alto Comis-
sariado das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos 
(ACNUDH) pediu, ontem 
(30), ao Conselho de Direi-
tos Humanos e à Assembleia 
Geral da ONU que examinem 
a adoção de medidas para 
evitar maior deterioração das 
liberdades fundamentais na 
Venezuela. 

O escritório, dirigido pelo 
jordaniano Zeid Ra’ad al Hus-
sein, publicou seu relatório 
definitivo sobre as “múltiplas” 
violações dos direitos huma-
nos e os abusos ocorridos des-
de o dia 1º de abril, durante 
os protestos contra o governo 
na Venezuela. 

Em 39 páginas, o relatório 
registra o uso “generalizado e 
sistemático” da força exces-
siva, detenções arbitrárias, 
buscas ilegais, maus-tratos e 
torturas, entre outros abusos 
cometidos pelas autoridades 
nacionais e as forças de segu-
rança. Além disso, o ACNUDH 
pede que o governo venezue-
lano permita seu acesso ao 
país (Agência EFE).

O benefício estava suspenso desde o fi nal de junho,

por questões de segurança.

Uma portaria do Ministério 
da Justiça regulamenta os 
casos em que detentos que 
cumprem penas em um dos 
quatro presídios federais em 
funcionamento no país serão 
autorizados a receber visitas 
íntimas. O benefício estava 
suspenso desde o fi nal de 
junho, por questões de se-
gurança. A regulamentação 
do benefício leva em conta 
os “atentados à segurança 
pública comandados por fac-
ções criminosas” e a “função 
primordial do sistema pe-
nitenciário federal de isolar 
presos considerados de alta 
periculosidade”.

Ao justifi car a necessidade 
da regulamentação, o Ministé-
rio da Justiça argumentou, em 
nota, que as normas até então 
em vigor eram insufi cientes 
para impedir que chefes 
de organizações criminosas 
continuem exercendo suas 
lideranças de dentro de pre-
sídios de segurança máxima. 
“A visita íntima tem sido usada 
como meio efi caz de difusão 
de mensagens entre presos 
e familiares, servindo como 
ferramenta de coordenação e 
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IBGE: 1.378 municípios 
apresentam redução de 

população entre 2016 e 2017
Quase um quarto dos 5.570 municípios brasileiros (24,7% ou 1.378) apresentaram redução populacional

Centro-Oeste estão as maiores 
proporções de cidades com 
taxas de crescimento acima 
de 1%. A Região Sul mostrou a 
maior proporção de municípios 
com taxas negativas.

Em 2017, pouco mais da 
metade da população brasileira 
(56,5% ou 117,2 milhões de ha-
bitantes) vive em apenas 5,6% 
dos municípios (310). Estes 
têm mais de 100 mil habitantes. 
As cidades com mais de 500 mil 
habitantes (42) concentram 

30,2% da população do país 
(62,6 milhões de habitantes). 
A pesquisa revela, ainda, que 
a maior parte dos municípios 
brasileiros (68,3%) possui até 
20 mil habitantes e abriga ape-
nas 15,5% da população do país 
(32,2 milhões de habitantes).

O município de São Paulo 
continua sendo o mais popu-
loso do país, com 12,1 milhões 
de habitantes, seguido pelo 
Rio de Janeiro (6,5 milhões de 
habitantes), Brasília e Salvador 

(cerca de 3 milhões de habitan-
tes cada). 

Dezessete cidades têm po-
pulação superior a 1 milhão de 
pessoas, somando 45,5 milhões 
de habitantes ou 21,9% da 
população do Brasil. Serra da 
Saudade (MG) é o município 
de menor população, 812 habi-
tantes, seguido de Borá (SP), 
com 839, e Araguainha (MT), 
com 931, os únicos no país com 
menos de mil habitantes em 
julho deste ano (ABr).

Visitas íntimas em presídios 
federais têm novas regras

execução de ordens para bene-
fi ciar organizações criminosas”.

O texto destaca que fazem 
jus à visita íntima os presos que 
fi rmaram acordo de delação 
premiada ou de colaboração 
com a Justiça. O benefício, no 
entanto, não poderá ser con-
cedido a presos que tenham 
liderado ou participado “de 
forma relevante” de alguma 
organização criminosa nem 
integrantes de quadrilhas ou 
grupos envolvidos com crimes 
violentos ou com grave ameaça 
regulares. 

Também fica proibida a 
concessão de visita íntima a 

presos do Regime Disciplinar 
Diferenciado (RDD); aos que, 
em razão de seus crimes, cor-
ram algum risco, bem como 
os que tenham participado ou 
se envolvido em tentativas de 
fuga ou incidentes violentos. 
Todas as visitas aos presos 
das penitenciárias federais de 
Campo Grande, Catanduvas, 
Mossoró e Porto Velho foram 
inicialmente suspensas em 29 
de maio, após o assassinato 
da Especialista Federal de 
Assistência à Execução Penal, 
Melissa de Almeida Araújo, 
que trabalhava como psicó-
loga em Catanduvas (ABr).

Carteira de habilitação 
eletrônica já pode

ser testada

Cidade nos EUA permite 
‘advogados’ de cães e 

gatos em tribunal

acabar com o cancelamento 
das acusações.

Dos mais de 3,5 mil casos de 
agressão a animais denunciados 
entre 2005 e 2015, 47% não 
foram processados, outros 33% 
foram rejeitados e 18% acaba-
ram em veredictos de culpado, 
de acordo com os dados crimi-
nais do Estado (ANSA).

Dois de cada três alimentos 
consumidos por crianças e ado-
lescentes nas cantinas de esco-
las privadas do país tem baixo 
valor nutricional. Essa é uma das 
conclusões da pesquisa Hábitos 
Alimentares de Crianças em 
Cantinas, realizada pelo Center 
for Behavioral Research da FGV, 
em parceria com a empresa Nu-
trebem. Foram analisadas mais 
de 1,2 milhão de compras feitas 
no ano passado por mais de 19 
mil estudantes em cantinas de 97 
escolas localizadas em 25 cidades 
de sete estados.

“Ficou claro com esses dados 
que a maioria do que é consumido 
é de baixo valor nutricional, tanto 
para doces, como para salgados e 
bebidas”, disse o professor da FGV 
e coordenador do CBR, Eduardo 
Andrade. As amostras permitiram 
constatar que os estados do Rio de 
Janeiro e de São Paulo lideram a 
lista de estados onde os adolescen-
tes consomem mais produtos de 

baixo valor nutricional. Em torno 
de 76,9% do que é consumido 
pelas crianças e adolescentes 
nas escolas do Rio de Janeiro são 
de baixo valor nutricional. Esse 
índice atinge cerca de 60% em 
São Paulo.

De acordo com a pesquisa, nas 
escolas em que a oferta de itens 
saudáveis é maior, a compra desses 
produtos também aumenta.  “Há 
uma luz no fi m do túnel. Nossas 
crianças e adolescentes não estão 
fadadas a comer mal”, disse o 
coordenador do CBR. Embora, na 
média, se observe um consumo 
elevado de produtos de baixo valor 
nutricional, há algumas escolas 
em que alimentos melhores estão 
disponíveis. Uma das razões para 
que a maior parte das escolas 
ofereça alimentos de baixo valor 
nutricional é de ordem econômica. 
Produtos industrializados de mais 
baixo valor nutritivo são mais 
convenientes e lucrativos para as 
cantinas (ABr).

Dois em cada três alimentos das 
cantinas têm baixo valor nutricional
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Simplifi car: a ordem 
do mundo atual

O grande ativista 

indiano Mahatma 

Gandhi nem imaginava 

o quão tornaria 

atemporal sua célebre 

frase: “Você deve ser a 

mudança que você quer 

para o mundo”

Antes de querer mudar 
o mundo, você deve 
mudar a si mesmo. 

É dessa maneira que pode-
mos acompanhar a acelerada 
transformação que estamos 
vivenciando. O telefone demo-
rou 50 anos desde sua criação 
para alcançar 50 milhões de 
usuários. O cartão de crédito, 
28 anos para atingir o mesmo 
volume de clientes. Já o Fa-
cebook, precisou de apenas 
três anos para ter 50 milhões 
de usuários. Esse dinamismo 
dos tempos modernos implica 
em adaptação às novas reali-
dades e premissas em todas 
as dimensões. 

São vários outros indicado-
res que sustentam a fantás-
tica instabilidade positiva da 
transição que vivemos, dada a 
aceleração evolutiva. O uso de 
energia elétrica observa cresci-
mento exponencial nas últimas 
décadas. O mesmo acontece 
com a população urbana do 
planeta e o uso de serviços de 
comunicação e transportes. 
Com tantas modifi cações acon-
tecendo simultaneamente e de 
forma acelerada, é natural que 
as pessoas desejem simplifi car 
processos para otimizar seu 
tempo. 

Segundo uma pesquisa re-
alizada pela Universidade de 
Harvard com mais de 6 mil 
pessoas constatou que um ter-
ço dos entrevistados gastavam 
dinheiro mensalmente para 
otimizar o tempo gasto com 
atividades cotidianas, transfe-
rindo estas tarefas para outras 
pessoas e serviços. Com isso, 
elas relataram maior satisfação 
com a vida do que os demais. O 
Ibope em 2013 já relatava que 
35% dos brasileiros afi rmavam 
que não estavam felizes com 
a maneira que gastavam seu 

tempo.
Atentos a esse cenário e, ten-

do em vista que o processo de 
compras é uma atividade que 
deve ser prazerosa, mas acima 
de tudo simples, reformular a 
missão, visão e valores da em-
presa pode signifi car mais que 
uma quebra de paradigmas. 
Representa o movimento que 
sentimos a necessidade de rea-
lizar na nossa rota para alinhar 
os propósitos da empresa com 
o cenário atual. O contrário 
disso representaria a estag-
nação, algo que acabaria, em 
pouco tempo, com o conceito 
do e-commerce.

Para uma empresa que faz 
muito mais do que processar 
pagamentos, é fundamental 
que seus objetivos estejam 
de acordo com os desejos 
do mundo contemporâneo, 
beneficiando toda a cadeia 
que se inicia no lojista e se 
estende até o consumidor, 
mantendo a transparência que 
sempre fez parte da prestação 
de serviços. O exercício para 
entender o consumidor de 
amanhã apontou uma diretriz 
baseada em três pilares: Sim-
plifi car compras, Transformar 
a experiência de consumo e 
consequentemente tornar esse 
momento Prazeroso.

Nosso desafi o será tornar 
a experiência de compra na 
internet um verdadeiro entre-
tenimento, pois é assim que 
nosso cliente quer sentir ao 
realizar suas compras. Para 
isso, Simplifi car será a pala-
vra de ordem do momento, 
seja para os serviços, para as 
compras e principalmente para 
a vida no geral. Somente com 
ela é que todo esse processo 
de transformação acelerada 
será assimilado e vivenciado de 
forma mais clara e prazerosa.

Esta é a tendência do mundo 
atual e queremos, mais uma 
vez, estar à frente disso. Por 
isso, nesse mundo cada vez 
mais complexo, Simplifi que!

(*) - É CEO da Braspag, empresa do 
grupo Cielo.

Gastão Mattos (*)

A - A Volta do Ki-suco 
Clássico produto da infância de muitos brasileiros nos anos 80 e 90, Ki-
-Suco volta ao mercado com nova fórmula, agora com suco da fruta. A 
campanha  busca restabelecer a conexão emocional e funcional do produto 
com os consumidores. Nostálgico, Ki-Suco sempre foi fi gurinha carimbada 
na cozinha de muitas famílias brasileiras e sempre esteve presente no 
lanche das crianças. Para marcar o retorno, a marca trouxe um grande 
hit. A música “Brincadeira de Criança” ganhou uma versão especial e se 
transformou em um clipe divertido, protagonizado por frutinhas animadas 
dos seis sabores de Ki-Suco: laranja, limão, maracujá, morango, uva e 
abacaxi. Confi ra em: (https://www.youtube.com/watch?v=ZKkiszDGDd0).

B - Preservação do Cerrado 
A UFSCar e o Instituto Florestal realizam o ‘Simpósio do Cerrado: Ma-
nejo e Conservação das Fisionomias de Áreas Abertas’, entre os dias 11 
e 13 de setembro no Campus São Carlos. O evento tem por fi nalidade 
promover discussões sobre as atuais condições de conservação de frag-
mentos signifi cativos com fi sionomias abertas do cerrado paulista. Serão 
abordadas propostas de manejo para a erradicação de espécies invasoras, 
restauração das fi sionomias e outras estratégias de conservação deste 
importante espaço de biodiversidade. Também serão realizadas palestras 
para abordar a trajetória histórica de formação do cerrado. Inscrições e 
mais informações: (www.cerrado2017.faiufscar.com).  

C - Voos com Desconto 
A Voom está alçando voos cada vez mais altos e querendo que mais 
pessoas possam experimentar a sensação de liberdade que é fugir do 
trânsito da cidade. Não seria ótimo se você pudesse curtir um voo de 
helicóptero e economizar ainda mais tempo na sua viagem? Por isso, a 
Voom oferece um desconto de 50% em todas as rotas na primeira quin-
zena de setembro. Todos os voos da Voom custam a metade do preço. 
Você poderá voar dos aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Campo de 
Marte e dos helipontos Blue Tree Premium Faria Lima Hotel, Helicidade 
e Sheraton São Paulo WTC Hotel por preços a partir de R$90. Agende 
seu voo em (www.voom.fl ights). 

D - Não Exige Experiência
Quer começar a trabalhar e não tem experiência? Precisa conciliar es-
tudos e emprego? Procura por uma empresa com benefícios e plano de 

carreira? Então, procure o McDonald’s! A rede tem cerca de 1.200 vagas 
abertas, em diferentes cidades do Brasil. Características como dinamis-
mo, facilidade em se comunicar e trabalhar em equipe são diferenciais 
para quem quer fazer parte da equipe. Pessoas com defi ciência também 
podem concorrer às oportunidades. Não é exigida experiência anterior 
e o início é imediato. As inscrições podem ser feitas no portal (www.
mcdonalds.com.br/trabalhe--conosco) ou entregando pessoalmente 
o currículo em um dos restaurantes McDonald’s. Entre os benefícios 
oferecidos pela empresa estão: alimentação no local, seguro de vida, 
assistência médica e odontológica, vale--transporte e plano de carreira.

E - Turismo e Acomodação 
Diante de uma multidão de 700 líderes políticos, industriais e empresa-
riais, o Emirates One&Only Wolgan Valley foi nomeado Hotel Regional 
Deluxe do Ano e Health Club e Spa Facility 2017 na premiação Tourism 
Accommodation Australia. O resort ultra-luxo também foi introduzido 
no Hall da Fama das melhores práticas ambientais do país. Além disso, 
a Chef Executiva Nancy Kinchella foi celebrada como fi nalista na pres-
tigiada categoria Chef of the Year. A cerca de duas horas de Sydney, o 
resort de apenas 40 suítes fi ca em uma reserva de conservação de 2.832 
hectares, na região das Greater Blue Mountains. Os prêmios TAA estão 
entre os prêmios mais prestigiados da indústria hoteleira. Informações: 
(oneandonly.com.br).

F - Engenharia e Arquitetura
O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São 
Paulo apresenta a programação de cursos para o mês de setembro. 
São direcionados para engenheiros, arquitetos, construtores, peritos, 
gestores, profi ssionais da área de avaliações e consultores. A instituição 
apresenta casos que acontecem no dia a dia e considerações sobre di-
versas modalidades da área. O que abre a agenda é o curso de Avaliação 
Econômica de Empreendimentos, que traz abordagem relevantes na 
análise de um investimento real, análise de risco e avaliação de empre-
endimentos, fl uxo de caixa descontado, taxa de desconto, análise de 
risco. Saiba mais em: (www.ibape-sp.org.br) tel. 3105-4112.

G - Hora de Negociar
A Trevisan Escola de Negócios, instituição totalmente dedicada ao am-
biente corporativo, realizará o curso ‘Técnicas de Negociação’ nos dias 

4, 5, 6 e 8 de setembro. Em tempos de crise e de retenção de gastos as 
pessoas negociam mais. Com isso, saem na frente profi ssionais e empresas 
que trabalham esta ferramenta com técnica, alinhando estratégias que 
vão da visão de mercado à persuasão. Durante as aulas, ministradas pelo 
professor Fábio Schneider, serão apresentadas formas de aumentar o 
desempenho na hora de negociar, dominando novas técnicas e proces-
sos para uma negociação precisa e assertiva. Mais informações: (www.
trevisan.edu.br) tel. 3138-5200. 

H - Construção Náutica 
Informações de mercado, novidades em produtos e serviços e técnicas 
do setor náutico estarão em debate durante o 2º Seminário Técnico de 
Manutenção e Construção. O evento acontece em Itajaí, no dia 30 de 
setembro, com tem vagas limitadas. Voltado para estaleiros, proprietários 
de lanchas, iates e veleiros, lojistas e demais profi ssionais do setor, o 
evento conta com a mediação de Roberto Vilela e na oportunidade os 
profi ssionais poderão conhecer o primeiro livro do consultor, Em Busca 
do Ritmo Perfeito. Fica a cargo do executivo também a apresentação 
e abertura das palestras. Outras informações: (https://www.facebook.
com/catarinanautica/).

I - Marcas de Luxo  
A GO Eyewear, empresa brasileira que cria e desenvolve óculos 
solares e de receituário, anuncia parceria exclusiva com a italiana 
Kering Eyewear, do grupo Kering, segunda maior companhia de 
luxo do mundo, para a distribuição de oito marcas internacionais no 
Brasil. O portfólio da GO, composto por nove marcas (Ana Hickmann 
Eyewear, Evoke, Hickmann Eyewear, Atitude, Speedo, T-Charge, 
Bulget Occhiali, Cartier Lunettes e Jolie), incorporará as grifes de 
luxo Gucci, Bottega Venetta, Saint Laurent, Puma, McQ , Bouche-
ron, Stella McCartney e Alexander McQueen. As seis primeiras já 
começam a ser distribuídas no Brasil a partir desse mês. As demais, 
a partir de 2018.

J - Tendências Plus Size
Nos próximos dias 9 e 10, no Club Homs (Av. Paulista, 735), acon-
tece uma das maiores feiras de moda plus size do Brasil: a 18ª Pop 
Plus, que conta com 62 marcas expositoras de moda femininas e 
masculina incluindo moda praia, íntima e fitness. Fabricantes de 
acessórios completam a diversidade da feira, expondo desde bolsas 
e bijuterias até serviços funcionais, como reiki. Entre os estrean-
tes, estão as paulistas ALT, nova marca feminina; Basic 4 Curves, 
lingerie confortável; Wonder Size, moda fitness; além da Blossoms, 
moda feminina; a Vestgrande, que veste mulheres e homens; e a 
Jelly Maciel, moda retrô. No evento, moda plus size de fato, do 46 
ao 66 no feminino e até o 80 no masculino. Mais informações: (www.
popplus.com.br). 

A - A Volta do Ki-suco 
Clássico produto da infância de muitos brasileiros nos anos 80 e 90, Ki-

carreira? Então, procure o McDonald’s! A rede tem cerca de 1.200 vagas 
abertas, em diferentes cidades do Brasil. Características como dinamis-
mo facilidade em se comunicar e trabalhar em equipe são diferenciais

Confi ança 
de serviços 
avança

O Índice de Confi ança de 
Serviços, medido pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
avançou 0,3 ponto em agosto, 
na comparação com o mês an-
terior, e chegou a 83,2 pontos, 
em uma escala de zero a 200. 
É a segunda alta consecutiva 
do indicador, que recuperou 
metade da perda de 2,8 pontos 
de junho.

De acordo com a FGV, houve 
aumento da confi ança entre 
os empresários de sete das 13 
principais atividades do setor 
de serviços. O aumento foi 
resultado exclusivamente do 
Índice de Expectativas, que 
mede a avaliação dos empre-
sários em relação ao futuro e 
que subiu 0,9 ponto.

A demanda para os próximos 
três meses foi o componente 
que teve maior contribuição 
para a alta do indicador, já que 
cresceu 1 ponto. Já o Índice 
da Situação Atual, que mede 
a confi ança em relação ao mo-
mento presente, recuou 0,3 
ponto (ABr).

Setor público consolidado registrou défi cit nas contas públicas 

em julho.

O setor público consolidado, 
formado por União, estados e 
municípios, registrou défi cit 
nas contas públicas em julho, 
de acordo com dados do Banco 
Central (BC), divulgados on-
tem (30). O défi cit primário, 
receitas menos despesas, 
sem considerar os gastos com 
juros, fi cou em R$ 16,138 bi-
lhões. Esse foi o pior resultado 
para o mês na série histórica 
iniciada em dezembro de 2001. 
O resultado de janeiro a julho 
também foi o maior para o 
período, chegando ao défi cit 
primário de R$ 51,321 bilhões. 

Em 12 meses encerrados 
em julho, o défi cit primário 
fi cou em R$ 170,520 bilhões, 
o que corresponde a 2,66% 
do PIB. “Com a revisão das 
metas, o governo vai tomar as 
medidas necessárias de refa-
zer sua programação para que 
alcance o cumprimento das 
metas”, disse o chefe adjunto 
do Departamento Econômico 
do BC, Fernando Rocha.

Em julho, os gastos com 

Inadimplência das 
empresas cresce 
3,31% em julho

O crescimento do número de pessoas jurídicas 
inadimplentes no país mostrou perda de força 
ao longo de todo o ano de 2016 e segue apre-
sentando a mesma tendência também em 2017. 
De acordo com o indicador de inadimplência 
de pessoa jurídica calculado pelo SPC Brasil 

e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), no último mês de julho frente 
igual período de 2016, houve uma alta de 3,31% 
na quantidade de empresas negativadas – em 
julho de 2016 a variação havia sido de 8,65%. 
Na comparação mensal entre julho e junho, a 
variação foi de 0,08%.

Na avaliação do presidente da CNDL, Honó-
rio Pinheiro, o abrandamento da inadimplên-
cia das empresas tem acontecido mesmo em 
meio à crise econômica por conta da maior 

restrição ao crédito e menor propensão a in-
vestir, que trazem redução do endividamento. 
“Para os próximos meses, espera-se que che-
gue ao fim o recuo da atividade econômica, 
seguido de uma lenta recuperação, e que os 
empresários permaneçam cautelosos devido 
ao cenário de grande incerteza política e 
econômica, o que deve manter o crescimento 
da inadimplência das empresas em patamares 
discretos frente à série histórica como um 
todo”, afirma.

Os dados regionais mostram que o Sudeste 
aparece liderando o crescimento do número 
de empresas inadimplentes. Na comparação de 
julho com o mesmo mês do ano anterior, o nú-
mero de pessoas jurídicas negativadas na região 
cresceu 3,79%, a maior alta entre as regiões. Já o 
Nordeste mostrou a segunda maior alta do núme-
ro de empresas negativadas em comparação às 
demais regiões, de 3,11%. Em seguida aparecem 
o Norte (2,95%), Centro-Oeste (2,71%) e Sul 
(1,77%) (SPC/CNDL).

A próxima fase será encorajar famílias e bancos para voltar ao 

mercado de crédito.

Na comparação com o 
mesmo mês de 2016, 
houve alta de 15,4%. Os 

dados são da FecomercioSP e se 
referem a um índice que varia 
de 0 a 200. A capacidade de 
pagamento com base na posse 
de reservas fi nanceiras, medida 
pelo índice de segurança de 
crédito, registrou retração na 
comparação mensal (-2,9%), 
atingindo 81,4 pontos em agos-
to, ante 83,7 pontos em julho. 
Em relação a agosto de 2016, 
houve queda de 3,5%.

Entre os paulistanos endivi-
dados, houve retração de 4,9% 
na segurança de crédito. O 
indicador atingiu 65,2 pontos 
em agosto, ante os 68,6 pontos 
em julho. Na comparação com 
agosto de 2016, houve queda 
menos acentuada (-1,6%). O 
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Intenção de fi nanciamento 
dos paulistanos cresceu 26%

O índice de intenção de fi nanciamento das famílias paulistanas subiu 26%, passando de 14 pontos em 
julho para 17,6 pontos em agosto

pontos porcentuais em relação 
aos 58,8% apurados em julho. 
Em agosto de 2016, a proporção 
era de 64,3%. 

Os que aplicam em renda 
fi xa alcançaram 19,9%, com 
queda de 1,2 ponto percentual 
em relação ao mês anterior 
e crescimento de 2,2 pontos 
percentuais em relação a agos-
to de 2016. Para a assessoria 
econômica da FecomercioSP, 
a tendência de alta na intenção 
de fi nanciamento depende da 
redução do endividamento e 
da retomada do emprego para 
se confi rmar. A próxima fase, 
de acordo com a entidade, será 
o encorajamento maciço das 
famílias e bancos para voltar ao 
mercado de crédito, o grande 
alavancador das vendas de bens 
duráveis e imóveis (ABr).

número de não endividados, 
por sua vez, cresceu 0,6%, pas-
sando dos 100 pontos em julho 
para 100,6 pontos em agosto. 
Houve queda de 3% na compa-

ração anual. A poupança foi o 
principal destino dos recursos, 
sendo preferência de 61,8% dos 
aplicadores em agosto. O per-
centual representa alta de três 

Contas públicas têm défi cit recorde 
de R$ 16,138 bilhões em julho

juros nominais ficaram em 
R$ 28,482 bilhões, contra R$ 
40,597 bilhões em igual mês 
de 2016. Rocha explicou que a 
redução nos gastos com juros 
ocorreu porque a autarquia 
obteve ganhos com operações 
no mercado de câmbio (swaps 
cambiais), neste ano. Também 
houve redução na taxa básica de 
juros, a Selic, e na infl ação, que 
são os principais indexadores 

das despesas com juros da 
dívida pública.

O défi cit nominal, formado 
pelo resultado primário e os 
resultados de juros, atingiu R$ 
44,620 bilhões no mês passa-
do ante R$ 53,403 bilhões de 
julho de 2016. Em 12 meses 
encerrados em julho, o défi cit 
nominal fi cou em R$ 598,711 
bilhões, o que corresponde a 
9,35% do PIB (ABr).
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Parlamentarismo,
a melhor saída?

A situação política que 

o país vive atualmente 

é de total incerteza no 

que vai acontecer no 

ano que vem, quando 

teremos eleições para 

presidente da República, 

governadores, senadores 

e deputados

Uma eleição e tanto... O 
eleitor tem que votar 
cinco vezes! Os deputa-

dos estão buscando alternati-
vas para o problema do custeio 
de suas campanhas, que até 
então eram regiamente pagas 
com o dinheiro das empresas, 
que depois cobravam-lhes, 
nós sabemos como. Não há 
nomes que possam empolgar o 
eleitor! Os mesmos... ninguém 
aguenta.

Nesse meio de discussões 
de “distritão”, voto distrital, 
custeio para as campanhas 
com o dinheiro público – 3,6 
bilhões, além da grana do 
Fundo Partidário e tantas 
outras elucubrações a que se 
dão o direito nossos ilustres 
representantes na Câmara, 
passa pela cabeça de alguns, 
que o Parlamentarismo pode 
ser uma saída para nossa crise. 
De fato, seria, se tivéssemos 
partidos de verdade. No Brasil 
temos partidos de mentirinha. 

Nossos trinta e cinco par-
tidos não representam as 
ideologias de nossa sociedade. 
Eles visam o bem-estar e a 
reeleição de seus dirigentes. 
Só isso. Foi-se o tempo em que 
um partido tinha uma ideologia 
defi nida. A volta do parlamen-
tarismo é uma resposta à crise 
em que vivemos, embora sua 
viabilidade desperte certo 
ceticismo, inclusive de alguns 
de seus entusiastas. O parla-
mentarismo difere em muito 
do presidencialismo, em que o 
Executivo é unipessoal, isto é, 
o presidente é ao mesmo tem-
po, chefe de Estado e chefe de 
Governo. Não tem dado certo. 
Dos quatro presidentes que 
tivemos depois da Constituição 
de 1988, só dois terminaram os 
mandatos.

No presidencialismo o pre-
sidente encarna ao mesmo 
tempo as instituições políticas 
e cuida do dia a dia da adminis-
tração pública. O presidente é o 
chefe de Estado e de governo. 
No presidencialismo, há visível 
separação de poderes. Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário. 
O Brasil é presidencialista. 
Mostrou isso nos plebiscitos 
de 1963 e 1993.

No parlamentarismo é di-
ferente. Adotado na Itália, 
Inglaterra, Portugal, Canadá, 
Suécia, Alemanha, Holanda, 
Espanha, Austrália, Japão e 
tantos outros, o Executivo é 
bipartido. O presidente nas 
repúblicas, ou o rei nas mo-
narquias, exercem o cargo de 
chefes de Estado, enquanto a 
gestão administrativa é feita 
pelo chefe de governo, também 
conhecido como primeiro-
-ministro ou chanceler, dis-
pondo este de um gabinete de 
ministros para governar.

O primeiro-ministro, escolhi-
do pelo parlamento que o fi sca-
liza, pode ser substituído a qual-
quer momento, sem nenhuma 
crise institucional. Em outras 
palavras, há um estreito rela-
cionamento entre o Executivo 
e o Legislativo. Àquele, cabe 
executar fi elmente a vontade 
popular, expressa pela maioria 
dos parlamentares. O grande 
problema da implantação do 
parlamentarismo no Brasil está 
no fato de que, mesmo aqueles 
que defendem a ideia, receiam 
que ela não vingue. 

O deputado Roberto Freire 
(PPS-SP) disse que a resistên-
cia se deve “ao nosso atraso 
de fi car imaginando que vai 
se ter um salvador da pátria. 
Quem se posicionou contra 
na Constituinte? O PDT, que 
imaginava eleger Brizola e 
o PT, que imaginava eleger 
Lula”. Hoje no Brasil estamos 
longe de achar um “salvador 
da pátria” para ser presiden-
te. Trocando em miúdos, um 
dos principais problemas que 
o parlamentarismo enfrenta 
é a rejeição da população ao 
parlamentarismo, já que con-
funde parlamentarismo com 
Parlamento. 

Finalizo dizendo que o par-
lamentarismo poderia ser uma 
alternativa, mas antes precisa-
mos reformar profundamente 
o modelo partidário no Brasil. 
Diminuir o número de partidos 
políticos, além da instituição 
de uma cláusula de barreira 
(ou de desempenho) para 
eliminar os partidos nanicos 
que só visam os benefícios do 
fundo partidário e exibirem-se 
na TV e rádio.  

A discussão deveria con-
tinuar sobre o tema, mas no 
momento os deputados estão 
preocupados em acertar os 
meios de se reelegerem. 

Quem viver, verá!

(*) - É professor de Direito Eleitoral na 
Faculdade de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie/Campinas e 

Coordenador Acadêmico do Centro 
de Ciências e Tecnologia.

Gilson Alberto Novaes (*)

Negado pedido 
de Cabral para 
conceder entrevista 
à imprensa

A Justiça federal no Rio de 
Janeiro negou ontem (30) pedido 
dos advogados do ex-governador 
do estado Sergio Cabral, para 
conceder entrevista a dois veí-
culos de comunicação. Um re-
querimento anterior já havia sido 
negado pelo juiz Marcelo Bretas, 
da 7a. Vara Federal Criminal do 
Rio de Janeiro, mas a defesa do 
ex-governador recorreu à segun-
da instância.

Ontem, o desembargador fede-
ral Abel Gomes, da 1ª Turma Espe-
cializada do TRF2, negou a liminar 
pedida em habeas corpus pela 
defesa de Cabral. O ex-governador 
cumpre prisão preventiva desde 
novembro de 2016.  No entendi-
mento do juiz Marcelo Bretas, não 
há interesse público na concessão 
da entrevista, especialmente por-
que as informações referentes ao 
processo estão disponíveis para a 
imprensa.

Os advogados de defesa de Ca-
bral alegam que o ex-governador 
queria apresentar sua versão dos 
fatos. Além disso, a defesa sus-
tenta que Cabral não estaria rece-
bendo tratamento isonômico, já 
que o MPF e o próprio juiz Bretas 
se manifestaram publicamente 
sobre o caso. Para Abel Gomes, 
o instrumento habeas corpus 
serve para tratar da liberdade 
de locomoção de um acusado e 
não para outro tipo de questio-
namento, como a concessão de 
entrevistas à imprensa (ABr).

O partido pretende an-
gariar votos entre os 
mais de 112 milhões de 

habitantes das favelas brasilei-
ras. “Todos fazem política para 
marginalizado, mas não tem 
nenhum partido de marginali-
zado. Queremos falar por nós 
mesmos”, diz Celso Athayde, 
fundador da Central Única das 
Favelas (Cufa), idealizador do 
projeto empresarial Favela 
Holding.

Athayde explica que o novo 
partido não quer simplesmente 
substituir ou desmerecer ini-
ciativas afro ou periféricas em 
partidos já existentes, como 
o DEM, o PSDB, o PMDB e o 
PCdoB, mas propor algo novo. 
Segundo Athayde, a Frente 
recebeu diversos convites para 
se integrar a um partido já exis-
tente, e não criar um novo, mas 
não aceitou, por entender que 
“a questão central agora não 

O ator Lázaro Ramos e os ativistas Celso Athayde, Preto Zezé e 

Eliana  Custódio no lançamento do partido, no Rio.

O presidente da Comissão 
de Fiscalização e Controle, 
da Câmara, deputado Wilson 
Filho (PTB-PB), destacou 
ontem (30), que as dívidas de 
empresas com a Previdência 
são equivalentes a três vezes 
o valor do defi cit do Regime 
Geral da Previdência Social 
em 2016. “Se nós tivéssemos 
êxito na cobrança das dívidas, 
nós teríamos uma carga bem 
menos pesada para a popula-
ção brasileira pelo menos em 
curto prazo, mesmo que não 
resolvesse o problema defi ni-
tivamente”, disse, em debate 
na comissão sobre o montante 
do defi cit e sobre as dívidas de 
teor previdenciário.

“É isto que a população 
não entende: a reforma da 
Previdência causaria maiores 
difi culdades para a população, 
e ninguém sabe o que está 
sendo feito para cobrar das 
empresas”, completou. No 
debate, o procurador-geral-
-adjunto de Gestão da Dívida 
Ativa da União e do FGTS, 
Cristiano Morais, explicou que 
os débitos com a Previdência 
acumulam cerca de R$ 420 
bilhões. Já o secretário da 
Previdência do Ministério da 
Fazenda, Marcelo Caetano, 

O deputado Wilson Filho defendeu a cobrança das dívidas 

previdenciárias.
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Projeto do senador Jorge Viana benefi cia as cidades de Plácido 

de Castro, Assis Brasil, Santa Rosa e Capixaba, no Acre.

A Comissão de Desenvol-
vimento do Senado aprovou 
ontem (30) o projeto de Jorge 
Viana (PT-AC) que cria áreas de 
livre comércio nos municípios 
de Plácido de Castro, Assis Bra-
sil, Santa Rosa e Capixaba, que 
fi cam em regiões fronteiriças 
com Peru ou Bolívia. A matéria 
segue para a análise da Comis-
são de Assuntos Econômicos.

O relator foi Sergio Petecão 
(PSD-AC), que relatou suas 
visitas a esses municípios e con-
versas com empresários, para 
saber o que pensavam sobre a 
proposta. Segundo o senador, 
o apoio à medida é unânime, 
uma vez que essas cidades tem 
sofrido com a concorrência 
com municípios como Cobija, 
que recebem incentivos fi scais 
do governo da Bolívia. “Virou 
uma concorrência desleal e o 
governo brasileiro continua 
sem fazer nada”, criticou.

Petecão acredita que a ins-
talação das áreas de livre 
comércio, estabelecendo um 
regime aduaneiro diferenciado 
para as empresas, pode criar 
um ambiente mais amigável 
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Frente Favela Brasil obtém 
registro no TSE e quer

eleger parlamentares negros
Pular intermediários e eleger diretamente parlamentares negros e moradores das periferias é o objetivo 
do partido Frente Favela Brasil, que foi registrado ontem (30) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

relacionados à comunidade ne-
gra quando se fala em periferia, 
o partido se preocupa em não 
ser excludente, seja do ponto 
de vista étnico-racial, seja do 
ideológico. 

A Frente Favela Brasil foi 
criada há um ano, em even-
to na Providência, primeira 
favela do Brasil, no Rio de 
Janeiro. O partido se junta 
agora a mais 56 agremiações 
que tentam obter 489 mil 
assinaturas de apoio, número 
necessário para que uma nova 
legenda possa concorrer a 
eleições. A outra condicio-
nante, existência de diretó-
rios em todos os 26 estados já 
foi alcançado. Segundo Celso 
Athayde, não deve ser difícil 
para o partido conseguir as 
assinaturas necessárias para 
entrar na disputa para o 
próximo ciclo eleitoral, que 
começa em 2018 (ABr).

é lutar por direitos, o que os 
movimentos já fazem, é lutar 
por poder. Por que poder não 
pode?”, indaga.

“Nos espaços de poder, são 
as pessoas que já fazem parte 
da alta burocracia que falam 
pelos negros, que falam pela 
periferia”, diz Wanderson Maia, 

jovem de 28 anos, um dos pre-
sidentes do novo partido. Para 
Wanderson, chegou o momento 
de ocupar diretamente esses 
espaços. “É nesse lugar que 
a gente quer lidar”, afi rma. 
Também homossexual, Maia 
diz que, apesar de ser inegável 
a preponderância de problemas 

Dívidas com a Previdência são o 
triplo do defi cit previdenciário

salientou que, em 2016, o dé-
fi cit da Previdência foi de R$ 
151,9 bilhões – equivalente a 
2,4 pontos percentuais do PIB.

De acordo com Cristiano, 
do total de R$ 420 bilhões em 
dívidas com a Previdência, 
apenas 42% (R$ 175 bilhões) 
são considerados recuperáveis; 
enquanto os outros 58% (R$ 
245 bilhões) têm perspectiva 
baixa de recuperação ou são 
irrecuperáveis, já que se trata 
de empresas inativas ou sem 
patrimônio. Salientou ainda 
que os reiterados Refi s apro-
vados pelo Congresso têm 
efeito “nefasto” na arrecadação. 

“Esse benefício fi scal permite 
que esses grandes devedores 
façam uma rolagem da sua 
dívida”, apontou. 

“Nos Refi s que foram insti-
tuídos de 2000 até aqui, uma 
série de contribuintes saem 
de programa em programa 
sem pagar a dívida, e são 
justamente os grandes deve-
dores”, completou. Conforme 
ele, existem 17 milhões de 
empresas em atividade, sendo 
que apenas 15% são deve-
doras da Previdência. “Uma 
minoria deve, mas há grande 
concentração da dívida”, afi r-
mou (Ag.Câmara).

Livre comércio em cidades acrianas 
na fronteira com Peru e Bolívia

para investimentos nessas ci-
dades, demandando inclusive 
as matérias-primas locais. Jorge 
Viana considera sua proposta 
como um modelo que deveria 
ser implantado em todas as 
regiões fronteiriças com carac-
terísticas semelhantes, em que 
um município brasileiro está 
junto a uma cidade estrangeira.

“No que se refere ao Acre, 
não tenho nenhuma dúvida que 
todos os agricultores, serin-
gueiros, e comunidades serão 

benefi ciadas com as áreas de 
livre comércio. É o que pode 
criar emprego e desenvolvi-
mento”, disse. Tem aumentado 
o número de moradores de 
Rio Branco que viajam para a 
Bolívia ou o Peru em fi ns de 
semana para fazer compras, 
devido às melhores condições. 
Pelo texto aprovado, essas 
cidades tornam-se áreas de 
livre comércio para exportação 
e importação, sob um regime 
fi scal especial (Ag.Senado).

Rótulos coloridos 
de acordo com 
a composição 
nutricional

Os rótulos das embalagens de ali-
mentos deverão trazer identifi cação 
em cores distintas, para permitir ao 
usuário saber sua composição nu-
tricional. A obrigação está prevista 
no projeto aprovado pela Comissão 
de Defesa do Consumidoro 0ntem 
(30). O texto segue para a Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE)

A proposta, do senador Cristovam 
Buarque (PPS-DF), tem o objetivo 
de levar o consumidor brasileiro 
a procurar uma alimentação mais 
saudável, criando um modo sim-
plifi cado de informá-lo, de modo 
claro e ostensivo, sobre a qualidade 
nutricional do alimento que vai com-
prar. Cristovam justifi ca a medida 
com base no aumento dos índices 
de obesidade, diabetes e doenças 
cardiovasculares na população. 
Segundo ele, a falta de tempo e a 
carência de informação adequada 
levam as pessoas a consumirem 
salgadinhos, sanduíches e refrige-
rantes em vez de pratos saudáveis. 

O projeto, acredita o senador, aju-
dará na adoção de hábitos de alimen-
tação saudável, o que pode contribuir 
para a diminuição da ingestão de 
substâncias nocivas causadoras de 
resistência à insulina e ao diabetes. O 
relator, senador Flexa Ribeiro (PSDB-
-PA), fez uma modifi cação no texto, 
para determinar que os rótulos apre-
sentem informações nutricionais em 
cores diferenciadas, de acordo com 
padrões de alimentação saudável, e 
não em vermelho, amarelo e verde, 
como previa o texto inicial, baseado 
na classifi cação adotada pelo Reino 
Unido (Ag.Senado).

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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CLÁUSULA DE INDENIZAÇÃO EM CONTRATO DE TRABALHO
Empresa pretende contratar funcionário e terá que pagar curso de valor elevado. 
Poderá incluir cláusula de indenização no contrato caso peça demissão antes de 
seis meses, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

A DISTÂNCIA DA CASA DO FUNCIONÁRIO ATÉ A EMPRESA É 
OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DO VALE-TRANSPORTE, QUAL 
A BASE LEGAL?

Informamos que inexiste determinação legal de distância mínima 
para que seja obrigatório o fornecimento do vale-transporte, então, o 
empregado utilizando-se de transporte coletivo por mínima que seja 
a distância, o empregador é obrigado a fornecê-lo.

CONTRATAR SERVIÇOS DE TAXISTAS
A profissão de taxista é dispensada da retenção do INSS. A lei 12.468/2011 
regulamenta a profissão de taxi, como tratar no caso de associação de 
taxistas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CARGA HORÁRIA DA DIGITADORA
Clínica médica possui digitadora para elaborar os laudos de exames, 
qual a carga horária e se possui intervalos de descanso, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O CONTRATO DE TRABALHO QUE SUPERA 01 ANO É NECESSÁRIO A 
HOMOLOGAÇÃO NO SINDICATO OU NA DRT. A MEDIAÇÃO/ARBITRA-
GEM SUBSTITUI ADEQUADAMENTE A HOMOLOGAÇÃO?

Informamos que a arbitragem é utilizada para dirimir litígios relativos 
a direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, sobre o direito transigível, 
não sendo cabida para homologação. Desta forma, para a homologação 
deverá ser observado o disposto na IN MTE/SRT nº15/10.

AFASTAMENTO PARA REABILITAÇÃO
Funcionário foi internado em clínica de reabilitação durante 06 meses, o 
afastamento poderá ser como auxílio doença do INSS. Ele paga pensão ali-
mentícia, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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1ª VRP. 
PROCESSO Nº 0047350-92.2011.8.26.0100 (USUC 1056) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Pedro Schunck 
Sobrinho, José Donizete Alferes, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Pedro Tadeu Alferes Hessel e 
Zildete Rocha Brito Hessel ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 
sobre o imóvel localizado na Rua Henrique Hessel, nº 3.825 - Parque Florestal - Distrito de Parelheiros - 
São Paulo - SP, com área de 15.680,52 m², inscrito no Incra sob o nº 3.832.985-

-
 

contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 0009088-
51.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). SUELI JUAREZ ALONSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANA 
MARIA GOMES, CPF. 273.677.698-47, que AMC Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe uma 
Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença , 
condenando-
lugar 

avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDA, 

 lei. NADA MAIS. 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 0012676-
66.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). SUELI JUAREZ ALONSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JULIANA 
SALOMÃO SILVA, CPF. 347.226.178-13, que AMC Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe uma 
Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença , 
condenando-  (atualizado até 31/03/2017). Estando a executada em 

honorá
avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDA, 

 
 

2ª VRP. 
PROCESSO Nº 0047968-66.2013.8.26.0100 - 847/13.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Eugenio Nunes de Brito, Maria de Paula Brito, Aloisio Silva de 
Azevedo, Janizete Maria Ribeiro Azevedo, Genivaldo Ruiz Silva e s/m Aparecida Doná Ruiz Silva, 
Aurelia Maria Dona, Aparecido Carlos Roberto Dona, Marilucia Correia dos Santos Dona, Antonio 
Angelo Dona, Virginia Menegon, Roberto Vinograd, Elina Sepliaesky de Vinograd, Francisco 
Wellington da Silva Otaviano ou quem o imóvel possuir, Wilson Roque de Passos ou quem o 
imóvel possuir, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Everaldo Balbino, Darci Batista Balbino ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Francisco da Costa 
Machado, 350, Jd. Paraguassú, São Paulo - 

-

forma da lei. 

2ª VRP. 
PROCESSO Nº 0051098-98.2012.8.26.0100 - 1218/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espolio de Carmen Fidelis, pelo sucessor Francisco Lima 
Borges, Jose de Melo Neves, Valmir de Souza Almeida, Genesio Alves Nunes, C. Rafael Nunes 
de Oliveira e Orelina Gomes de Oliveira, Farid Raydan da Silva, Ana Maria de Almeida Lima, 
Marcio Leme do Amaral, + Michel Lucas Lima Ferraz do Amaral, Espólio de Francisco Torquato 
Avolio, na pessoa da inventariante Maria Luiza Giaretta Avolio de Figueiredo , réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
Jose Adelio de Moraes, Maria da Guia Melo Moraes  ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a 
titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Elias Casseb, 187, Jardim Santa Mônica, Pirituba,  
São Paulo - -se o 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
 

2ª VRP. 
PROCESSO Nº 0053587-45.2011.8.26.0100 - 1225/11.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio de Aron Tandeitnik e Lucia Koiller Tandeitnik, na 
pessoa do proc. Laercio Gonçalves dos Santos, Clayton dos Santos Pimentel, Confrontante - a 
ser qualificado, Aparecida Gouveia Teixeira, Nilson Pereira da Silva e Romilda Lucia Zeferina 
dos Santos, José Rodrigues Filho e Iranilda Silvestre da Silva , réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Jose Pereira 
de Abreu, Maria Moreira de Abreu ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado na Rua Nanterre, 209 Lote 4B - Quadra C, São Paulo - SP, alegando 

-

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
 

26ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE20 DIAS. PROCESSO Nº 1056692-42.2013. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Carlos Eduardo Borges Fantacini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA LUCIA PAIVA 
TOPFER, CPF 130.412.388-0 ação de Monitória, ora em fase 
de Cumprimento de Sentença MD EDUCACIONAL LTDA. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 

igo de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 

-

 

3ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0116522-60.2007.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - 

 FAZ SABER a 
ITAJJE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. ME, CNPJ. 07.259.684/0001-

G&G AUTO POSTO LTDA. ajuizou-lhes uma ação de Execução de Titulo 
Extrajudicial
010651 e 01
Encontrando-

executada 15 dia

 

33ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1071026-
47.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DIANA MARIA 
FREITAS, CPF 233.574.718-50, RG V537220- ação de Execução 

MD EDUCACIONAL LTDA
26/06/2017), oriundos do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as 

o efetuado via BACENJUD em 
-Unibanco, em nome da Executada. 

 

4ª Vara Cível do Foro Regional I – Santana – SP 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL – RESUMO 

Edital de 1ª MARCIONILA 
APARECIDA DOS SANTOS, (CPF: 763.549.708- CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, (CNPJ: 00.360.305/0001-04), e 
Execução de Título Extrajudicial nº 0103246-34.2008.8.26.0001, em trâmite na 03ª Vara Cível do Foro 
Regional I - CONJUNTO HABITACIONAL DAS AVENCAS – BLOCO B 
(CNPJ: 57.183.980/0001-22). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o 
bem abaixo descrito, através do -line da ZUKERMAN LEILÕES 
(www.zukerman.com.br), em condições que segue:  
1. IMÓVEL: 33, do bloco B, do Conjunto Habitacional das Avencas, situado à Rua 

Alcindo Bueno de Assis, nº 221, Tremembé, no 22º Subdistrito-

te

comum uma quota- Matrícula nº 70.510 do 15º Cartório de 
Registro de Imóveis/SP. ÔNUS: Consta da referida matricula conforme Av.05(24/11/1989) 

 
2. AVALIAÇÃO: R$ 280.182,78 (agosto/2017. Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos 

Débitos Judiciais do TJSP). 
3. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 50.325,89 (agosto/2017). 
4. VISITAÇÃO - Não há visitação. 
5. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª Praça começa em 29/09/2017, às 11h00min, e termina em 

04/10/2017, às 11h00min e; 2ª Praça começa em 04/10/2017, às 11h01min, e termina em 
24/10/2017, às 11h00min. 

6. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – 
mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: nde estiver tramitando a ação, ou no 

-0900 e email: contato@zukerman.com.br. Ficam os 

ECONÔMICA FEDERAL - CEF, e demais interessados, INTIMADOS 
s ou 

da lei. São Paulo, 15 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
 
 

(11) 2184-0900 | WWW.ZUKERMAN.COM.BR 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

4ª Vara Cível – Reg. Vl. Prudente. Proc. 0004911-82.2010.8.26.0009/01 - EDITAL DE INTIMAÇÃO, 
- Vila 

Prudente, Estado de São Paulo, Dra. Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EDUARDO 
DE MELLO MALOID, CPF 325.456.828-10, que nos autos da ação Monitória em fase de 
Cumprimento de Sentença AMC Serviços Educacionais LTDA -se a 

- - Banco Bradesco 
S/A (fls.265/

o executado em 
- ra que em 05 

inc I e II do 
 será 

Diva - CEP 03345-000, Fone: (11) 2154-0162, São Paulo-SP. 

Ativo NE 30.06.17 30.06.16
Circulante    20.176    25.865
Disponibilidades 3.11 18 13
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 3.11         384         522
Aplicações no mercado aberto 384 522

Títulos e Valores Mobiliários
  e Instrumentos Financeiros Derivativos 4    15.950    21.004
Carteira própria 13.990 7.454
Instrumentos financeiros derivativos 3 –
Moedas de privatização – 3
Vinculadas a prestação de garantia 1.957 13.547

Operações de Crédito         726         202
Financiamento de títulos e valores mobiliários 726 202

Outros Créditos      1.437      1.963
Rendas a receber 5 –
Negociação e intermediação de valores 5 441 4.890
Diversos 6 991 958
Provisão para outros créditos
  de liquidação duvidosa 3.6 – (3.885)

Outros Valores e Bens 7      1.661      2.161
Outros valores e bens 1.661 2.161

Não Circulante      6.722      1.935
Realizável a Longo Prazo      5.783         790
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 4      4.394             –
Carteira própria 1.185 –
Vinculado a prestação de garantia 3.209 –

Outros Créditos 6      1.389         790
Diversos 1.389 790

Investimentos 8.1         488         525
Outros Investimentos 488 560
(-) Provisões para Perdas – (35)

Imobilizado de uso 8.2         443         620
Outras imobilizações de uso 3.629 3.557
(-) Depreciações acumuladas (3.186) (2.937)

Intangível 8.2             8             –
Ativos intangíveis 12 –
(Amortização acumulada)            (4)             –

Total do Ativo 26.898 27.800

Passivo NE 30.06.17 30.06.16
Circulante    14.570    14.136
Instrumentos Financeiros Derivativos 4.2      1.498             –
Instrumentos financeiros derivativos 1.498 –

Outras Obrigações    13.072    14.136
Sociais e estatutárias – 1
Fiscais e previdenciárias 9 2.004 131
Negociação e intermediação de valores 5 10.425 13.346
Diversas 9 643 658

Não Circulante      2.682      5.822
Exigível a Longo Prazo      2.682      5.822
Outras Obrigações 9      2.682      5.822
Fiscais e previdenciárias 1.227 5.796
Diversas 1.455 26

Patrimônio Líquido      9.646      7.842
Capital: 11.1    58.000    54.000
De Domiciliados no país 58.000 54.000
Reservas de lucros 11.2 – 20.262
Ajustes de avaliação patrimonial (4.900) (9.216)
Prejuízos acumulados   (43.454)   (57.204)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 26.898 27.800

    30.06.17     30.06.16
Receita da Intermediação Financeira             959        (1.353)
Operações de crédito 4 –
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 1.015 (1.353)
Resultado com instrumentos financeiros derivativos (60) –

Despesas da Intermediação Financeira             100                 –
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 100 –

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 1.059 (1.353)
Outras Receitas/Despesas Operacionais        (4.303)        (4.378)
Receitas de prestação de serviços 758 652
Despesas pessoal (1.498) (1.512)
Outras despesas administrativas (3.239) (3.181)
Despesas tributárias (318) (347)
Outras receitas operacionais 3 10
Outras despesas operacionais (9) –

Resultado Operacional        (3.244)        (5.731)
Resultado Não Operacional                (2)           (139)
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações        (3.246)        (5.870)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Semestre        (3.246)        (5.870)
Nº de Cotas 58.000.000 58.000.000
Lucro (Prejuízo) Por Cota - R$ (0,06) (0,10)

Reservas Ajustes de Lucros ou
Capital Aumento Reserva Reserva de Reserva de Especiais Avaliação Prejuízos

Eventos                                             . Realizado de Capital      Legal Contingência    Expansão de Lucros Patrimonial Acumulados     Total
Saldos em 01.01.17        58.000                  –       4.716               10.000             2.160          3.386           (4.932)            (60.470)   12.860
Ajuste Valor Mercado
  - TVM e Derivativos – – – – – – 32 – 32
Absorção de prejuízos – – (4.716) (10.000) (2.160) (3.386) – 20.262 –
Lucro líquido/(prejuízo) do semestre – – – – – – – (3.246) (3.246)
Saldos em 30.06.17        58.000                  –              –                        –                    –                  –           (4.900)            (43.454)     9.646
Mutações do Semestre – – (4.716) (10.000) (2.160) (3.386) 32 17.016 (3.214)
Saldos em 01.01.16        40.000         10.000       4.716               10.000             2.160          3.386          (12.335)            (51.334)     6.593
Ajuste Valor Mercado
  - TVM e Derivativos – – – – – – 3.128 – 3.128
Aumento de capital – 4.000 – – – – – – 4.000
Reserva atual. títulos patrimoniais – – – – – – (9) – (9)
Lucro líquido/(prejuízo) do semestre – – – – – – – (5.870) (5.870)
Saldos em 30.06.16        40.000         14.000       4.716               10.000             2.160          3.386           (9.216)            (57.204)     7.842
Mutações do Semestre                 –           4.000              –                        –                    –                  –             3.119              (5.870)     1.249

Novinvest CorNovinvest CorNovinvest CorNovinvest CorNovinvest Corrrrrretora de Vetora de Vetora de Vetora de Vetora de Valoraloraloraloralores Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.es Mobiliários Ltda.
C.N.P.J. nº 43.060.029/0001-71

Balanço Patrimonial em 30 de Junho de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais) Demonstração do Resultado dos Semestres
 Findos em 30 de Junho de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis dos Semestres Findos em 30 de Junho de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

 Reinaldo Dantas
CRC 1SP 110.330/O-6  -  C.P.F. nº 768.955.998-00

DIRETORIA
José Oswaldo Morales Júnior - Diretor Presidente

CONTADOR

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Semestres Findos em 30 de Junho de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto dos Semestres
Findos em 30 de Junho de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)

Relatório dos Auditores Independentes
pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segu-
rança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuá-
rios tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da au-
ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da

demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Corretora.

Ilmos. Srs. Diretores da Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. São
Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Novinvest Corretora
de Valores Mobiliários Ltda., que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho
de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. em 30 de junho de 2017, o desem-
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – Bacen. Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Corretora, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demons-
trações contábeis e o relatório do auditor: A administração da Corretora é respon-
sável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Admi-
nistração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato.
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e
da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil – Bacen e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na
elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela ava-
liação da capacidade da Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
governança da Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro-
cesso de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor

Isidério Deusdado Fernandes
CRC CT 1SP 165.075/O-2

ímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de au-
ditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir mo-
dificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-
sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais

e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demons-
trações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.

São Paulo, 11 de agosto de 2017

Binah SP Auditores Independentes
CRC 2SP 009.597/O-8

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 30.06.17 30.06.16
Lucro líquido/(prejuízo) do semestre (3.246) (5.870)
Depreciações e amortizações 129 129
Provisão para créditos de liquidação duvidosa      3.785             –

        668     (5.741)
Variação de ativos e Obrigações     (1.391)     (1.448)
(Aumento) redução em TVM e
  instrumentos financeiros derivativos 1.981 6.805
(Aumento) redução em operações de crédito (444) 509
(Aumento) redução de outros créditos (4.153) (813)
(Aumento) redução de outros valores e bens 500 –
(Aumento) redução em TVM e
  instrumentos financeiros derivativos 1.498 –
(Aumento) redução em outras obrigações        (773)     (7.949)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (723) (7.189)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Alienações de:
Investimentos 37 –
Imobilizado de uso – 9

Inversões em:
Imobilizado de uso (4) –
Inversões líquidas no intangível (12) –

Caixa líquido usado nas atividades de investimento 21 9
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Recebimento pela integralização de capital – 4.000

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento             –      4.000
Aumento (diminuição) líquido de caixa
  e equivalentes de caixa        (702)     (3.180)
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do período 1.104 3.715
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do período 402 535

1. Contexto Operacional: A Corretora tem por objeto social operar em Bolsa de
Valores à vista, opções, termo e futuros com títulos e valores mobiliários de nego-
ciação autorizada, prestar serviços de assessoria ou assistência técnica nos mer-
cados financeiros e de capitais e exercer atividades expressamente autorizadas
pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e pelo Banco Central do Brasil. 2.
Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis: As de-
monstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requeridas para os semestres findos
em 30 de junho de 2017 e 2016, as quais levam em consideração as disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nos

11.638/07 e 11.941/09, além das normas do Conselho Monetário Nacional e do
Banco Central do Brasil. Foram adotados para fins de divulgação os pronunciamen-
tos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis homologados pelos órgãos reguladores relacionados ao processo de
convergência contábil internacional que foram aprovados pelo Conselho Monetário
Nacional e Banco Central do Brasil e estão consubstanciados no Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). Na elaboração das demons-
trações contábeis são utilizadas, quando aplicável, estimativas e premissas na
determinação dos montantes de certos ativos, passivos, receitas e despesas de
acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil aplicáveis às instituições au-
torizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Essas estimativas e premissas
foram consideradas na mensuração de provisões para perdas com operações de
crédito e para contingências, na determinação do valor de mercado de instrumentos
financeiros derivativos, de outras provisões e sobre a determinação da vida útil de
determinados ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes das estimativas
e premissas adotadas. Essas demonstrações contábeis foram aprovadas pela di-
retoria e autorizadas a serem divulgadas em 31 de julho de 2017. 3. Principais
práticas contábeis: As principais práticas adotadas para a elaboração dessas
demonstrações contábeis são as seguintes: 3.1. Apuração do resultado: O regi-
me de apuração do resultado é o de competência. 3.2. Aplicações interfinanceiras
de liquidez: Representadas por operações compromissadas, remuneradas a ta-
xas pré-fixadas, lastreadas em títulos públicos, demonstradas pelo valor de aplica-
ção, acrescido dos rendimentos decorridos, calculados em base “pro rata dia”. 3.3.
Títulos e valores mobiliários: De acordo com a Circular nº 3.068/01 do Banco
Central do Brasil (BACEN) e regulamentação complementar, os títulos e valores
mobiliários são classificados de acordo com a intenção de negociação pela Admi-
nistração em três categorias específicas, atendendo aos seguintes critérios de con-
tabilização:  adquiridos com o objetivo de serem ativa
e, frequentemente, negociados, são ajustados pelo valor de mercado, em
contrapartida ao resultado do período;  que não
se enquadrem como para negociação nem como mantidos até o vencimento, são
ajustados ao valor de mercado em contrapartida a conta destacada do patrimônio
líquido, deduzidos dos efeitos tributários; 
adquiridos com a intenção e a capacidade financeira para sua manutenção em
carteira até o vencimento, são avaliados, pelo custo de aquisição, acrescido dos
rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período. 3.4. Instrumen-
tos financeiros derivativos: Os Instrumentos Financeiros Derivativos registra-
dos em contas patrimoniais estão basicamente distribuídos da seguinte forma: 
Operações a Termo, Ativas e Passivas: Os saldos referem-se a contratos para
negociação de ações com prazos determinados e valorizados ao preço de mercado.

O saldo refere-se a opções
contratadas em prazos, taxas e montantes compatíveis, sendo que o valor contábil
equivale ao de mercado. 3.5. Negociação e intermediação de valores: Demons-
trada pelo saldo das operações de compra ou venda de títulos e valores a receber
realizadas na BM&F BOVESPA S.A., por conta de clientes pendentes de liquidação
dentro dos prazos regulamentares ou de vencimento dos contratos. 3.6. Provisão
para outros créditos de liquidação duvidosa: Com base na análise das opera-
ções em aberto, dos riscos específicos e globais da carteira, bem como as diretrizes
do Banco Central do Brasil (Art. 6º da Resolução nº 2.682 de 21/12/1999), a provisão
para créditos de liquidação duvidosa foi constituída no montante de R$ 3.885 em 30
de junho de 2016, referentes a diversos devedores classificados no nível “H”, tendo
sido constituída a provisão de 100%. 3.7. Demais ativos circulantes e não
circulantes: São apresentados pelo valor de realização incluindo, quando aplicável,
as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a data do balanço:

 Os investimentos são demonstrados ao custo de aquisição, re-
presentados na sua maior parte por incentivos fiscais, com prevalência na Lei do
Áudiovisual; títulos patrimoniais da Bolsa Brasileira de Mercadorias BBM e outros
investimentos compostos por pequenos saldos remanescentes da Bovespa e Cetip.

 são registrados pelo custo de aquisição e a depreciação foi
calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida

útil e econômica dos bens, sendo de 20% a.a. para “Sistema de processamento de
dados e Sistema de Transportes” e de 10% a.a. para as demais contas; 
são registrados os direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos des-
tinados à manutenção da Corretora ou exercidos com essa finalidade. São repre-
sentados por softwares, registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo
método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil e econô-
mica dos bens, sendo utilizada a taxa de 20% a.a. 3.8. Passivos circulantes e não
circulantes: 3.8.1. Demais passivos circulantes e não circulantes: São demons-
trados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a
data dos balanços. 3.8.2. Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quan-
do a Corretora possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um
evento passado onde é provável que um recurso econômico seja requerido para
saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente
segurança. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas
do risco envolvido. 3.9. Provisão para imposto de renda e contribuição social:
A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável,
acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 240 no ano. A
provisão para contribuição social estava sendo calculada à alíquota de 15%, após
efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. Em 21 de maio de 2015,
foi publicada a Medida Provisória 675/2015, que alterou a alíquota da Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) das Instituições Financeiras de 15% para 20%,
com eficácia a partir de 01 de setembro de 2015, convertida pela Lei 13.169 de 6 de
outubro de 2015. 3.10. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: As
contingências ativas e passivas e obrigações legais, fiscais e previdenciárias são
avaliadas, reconhecidas e demonstradas de acordo com os critérios definidos na
Resolução nº 3.823/09 do CMN. Os passivos contingentes são reconhecidos quan-
do, baseado na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de
perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recur-
sos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. As obrigações legais, fiscais e
previdenciárias são demandas judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade
e a constitucionalidade de alguns tributos (impostos e contribuições). Estão reco-
nhecidos e provisionados, independentemente, da avaliação das chances de êxito no
curso do processo judicial. Os ativos contingentes são reconhecidos quando a Ad-
ministração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou deci-
sões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. 3.11. Caixa e
equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são representados por dis-
ponibilidades em moeda nacional e aplicações interfinanceiras de liquidez, cujo
vencimento das operações na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias
e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela
Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo:

    2017     2016
Disponibilidades 18 13
Caixa 2 –
Depósitos bancários 16 13
Aplicações interfinanceiras liquidez 384 522
Títulos públicos - Letras do Tesouro Nacional (LTN)       384       522
Total de caixa e equivalentes de caixa 402 535
4. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos: 4.1.
Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários em 30 de junho de
2017 e 2016 estão classificados na categoria de disponíveis para venda; são
contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos contratados:
Títulos disponíveis para venda     2017     2016
Curto Prazo
Carteira própria 13.990 7.454
Letras Financeiras do Tesouro - LFT – 4.712
Ações de Companhias Abertas 13.990 2.742
Vinculados a aquisições de empresas – 3
Moedas de privatização – 3
Vinculados a prestação de garantia 1.957 13.547
Letras Financeiras do Tesouro - LFT – 3.435
Ações de Companhias Abertas    1.957  10.112
Total da carteira - Curto Prazo 15.947 21.004
Longo Prazo
Carteira própria 1.185 –
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 1.185 –
Vinculados a prestação de garantia 3.209 –
Letras Financeiras do Tesouro - LFT    3.209           –
Total da carteira - Longo Prazo 4.394 –

4.2. Instrumentos financeiros derivativos: Nos semestres encerrados em 30 de
junho de 2017 e 2016, havia operações em instrumentos financeiros derivativos
composto abaixo:
Ativo Circulante     2017     2016
Instrumentos financeiros derivativos 3 –
Compras de opções de compra 3 –
Passivo Circulante
Instrumentos financeiros derivativos (1.498) –
Prêmios de Opções Lançadas - Ações (1.498) –
5. Outros créditos e outras obrigações - negociação e intermediação de va-
lores
Ativo circulante     2017     2016
Outros créditos
Negociação e intermediação de valores (a)       441    4.890
Devedores conta liquidações pendentes 146 77
Caixas de registro e liquidação 295 928
Outros créditos por negociação e intermediação de valores – 3.885
Passivo circulante
Outras obrigações
Negociação e intermediação de valores (a)  10.425  13.346
Credores conta liquidação pendente 9.896 8.278
Caixas de registro e liquidação – 36
Outras obrigações por negociação e intermediação 529 5.032
(a) Débitos e créditos decorrentes das relações com o mercado (sistema e clientes)
relativamente à negociação de valores (títulos, ações, mercadorias e ativos finan-
ceiros) por conta própria e por conta de terceiros.
6. Outros créditos - diversos     2017     2016
Circulante       991       958
Impostos a compensar 990 956
Adiantamentos e antecipações salariais 1 2
Realizável a longo prazo    1.389       790
Depósito judicial 1.389 790
7. Outros valores e bens     2017     2016
Circulante    1.661    2.161
Bens não de uso próprio (*) 1.661 2.161
(*) Refere-se ao Imóvel - Edificações Office Garden
8. Investimentos, Imobilizado e Intangível
8.1. Investimentos     2017     2016
Outros Investimentos       488       525
Incentivos Fiscais - Lei Audiovisual 450 450
Incentivos Fiscais - Outros – 35
(-) Provisões de perdas de incentivos fiscais – (35)
Títulos Patrimoniais - BBM (Bolsa Brasileira de Mercadorias) 38 73
Títulos Patrimoniais - Outros – 2
8.2. Imobilizado e Intangível 2017      2016

Depreciação/
 amortização Saldo Saldo

Imobilizado Custo    acumulada líquido líquido
Instalações 1.445 (1.209) 236 376
Móveis e equipamentos de uso 439 (360) 79 114
Sistema de comunicações equipamentos 138 (135) 3 6
Sistema de processamento de dados 1.178 (1.094) 84 50
Sistema de transporte      429                (388)          41          74

3.629 (3.186) 443 620
Intangível
Software        12                    (4)            8            –

12 (4) 8 –
9. Outras obrigações     2017     2016
Circulante
Fiscais e previdenciárias    2.004       131
Impostos e contribuições a recolher 2.004 131
Diversas       643       658
Despesas com pessoal 233 234
Outras despesas administrativas 265 278
Credores diversos - País 145 146
Exigível a longo prazo
Fiscais e previdenciárias    1.227    5.796
Impostos e contribuições a recolher 1.227 5.796
Diversas    1.455         26
Provisão para passivos contingentes (Nota nº 10) 1.455 26

10. Contingências: Anteriormente, a Corretora entrou com pedido de parcelamento
de débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, firmando adesão ao
REFIS no total de R$ 20.108 para regularização de pendências referentes ao Impos-
to de Renda e Contribuição Social sobre ganhos obtidos na desmutualização da
Bovespa / BM&F, sendo que em 30 de junho de 2017 o balanço contemplava o saldo
de R$ 3.129 (R$ 4.367 em 2016). No mês de junho de 2016 a Corretora procedeu ao
depósito judicial no montante de R$ 144  face ao processo de continuidade no REFIS.
Remanescem contingências passivas no montante de R$ 1.281, referente a diver-
sos processos de natureza fiscal, trabalhista, CVM - Comissão de Valores Mobili-
ários, BSM - Bovespa Supervisão de Mercados, PRECE - Previdência Comple-
mentar, cujas obrigações são resultantes de eventos passados e sua existência será
confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos
não totalmente sobre o controle da instituição. No semestre findo em 30 de junho de
2017 foi provisionado em “Outras Obrigações - Diversas” o montante de R$ 1.455
(R$ 26 em 2016) referente processos:
Fiscais     2017     2016
Contribuição Social 249 –
Finsocial 73 –
IRPJ 1993 126 –
ISS - Incorp 72 –
Processo CVM 2004/0193 359 –
Trabalhistas
Reclamação trabalhista 376 26
Outros
Processo Judicial Prece       200           –
Total 1.455 26
10.1. Perdas possíveis não provisionadas no balanço: A Corretora é parte en-
volvida em ações de natureza fiscal, envolvendo riscos de perda classificados pela
Administração como possíveis, com base na avaliação de seus consultores jurídi-
cos, para as quais não há provisão constituída, conforme composição e estimativa
a seguir:
Fiscais     2017
Auto de Infração da Receita Federal - CPMF 20
Auto de Infração da Receita Federal - IRPJ e CSLL - 2008 256
Auto de Infração da Receita Federal - Pis e Cofins (out e nov/2007) 16.995
Auto de Infração da Receita Federal
  - Pis e Cofins (de ago/2009 a dez/2011)    3.564
Total 20.835
11. Patrimônio líquido: 11.1. Capital social: O capital social de R$ 58.000 está
representado por 58.000.000 cotas, totalmente subscrito na data do balanço. Em 25
de abril de 2016 foi deliberado o aumento do capital social de R$50.000 para R$
58.000, mediante integralização em dinheiro, sendo R$ 4.000 no ato e o remanes-
cente, ou seja, R$ 4.000 no prazo máximo de 1 (um) ano. O referido aumento de
capital foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 14 de junho de 2016. 11.2.
Reservas de lucros: A constituição de reservas de lucros é feita no exercício social.
No semestre encerrado em 30 de junho de 2017 foi feita a absorção das reservas de
lucros para amortizar o prejuízo acumulado na Corretora, no montante de R$ 20.262.
12. Transações com partes relacionadas: As operações entre partes relacionadas
são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas
respectivas datas e em condições de comutatividade. Os saldos das operações
ativas, passivas, de receitas e despesas envolvendo partes relacionadas são os
seguintes:
Negociação e intermediação de valores     2017     2016
Devedores/ (Credores) conta de liquidação pendente
Diretores e sócios (4.187) (2.108)
12.1. Remuneração de pessoal-chave da Administração: No semestre encer-
rado em 30 de junho de 2017, a Corretora despendeu o montante de R$ 285 (R$ 214
em 2016) como remuneração às pessoas-chave da Administração. 13. Risco
Operacional: A gestão de risco operacional é definida como a possibilidade de
ocorrência de perdas resultantes de falha ou inadequação de processos internos,
sistemas, comportamento humano ou eventos externos, que podem ocorrer em
qualquer etapa de um processo operacional de uma instituição financeira. Em
atendimento à Resolução nº 3.380, de 29.06.06 do Banco Central do Brasil, a
Corretora instituiu a estrutura de gerenciamento capacitada para identificar, ava-
liar, monitorar, controlar e mitigar seus riscos, inclusive aqueles decorrentes de
serviços terceirizados. 14. Gerenciamento da Estrutura de Capital: Em aten-
dimento à Resolução nº 3.988/11 do Banco Central do Brasil, a instituição adotou
em 2012 uma política de gerenciamento de capital mediante procedimentos que
visam assegurar de modo abrangente e compatível com os riscos incorridos, de
acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus
clientes. 15. Risco de Mercado: O risco decorrente da exposição de suas ope-
rações às flutuações nas cotações de ações (compra e venda de ações) é
gerenciado por meio de políticas de controle que incluem a determinação de
limites operacionais e monitoramento das exposições líquidas consolidadas por
ações. 16. Ouvidoria: O componente organizacional de ouvidoria encontra-se
em funcionamento e sua estrutura atende as disposições estabelecidas por meio
de Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015.



Senadores apresentaram projetos para prevenção e tratamento de problemas 
dentários sejam serviços oferecidos pelo SUS.
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Especial

André Falcão/Ag. Senado/Especial Cidadania

O PLS 8/2017, do senador Humberto Costa (PT-
-PE), institucionaliza a Política Nacional de 
Saúde Bucal, que vem sendo implantada desde 

2004 por portaria do Ministério da Saúde e recebeu o 
nome de Brasil Sorridente.

O PLS 193/2017, do senador Eduardo Lopes (PRB-
-RJ), determina que tenham prioridade no atendimento 
odontológico os pacientes internados, os portadores 
de condições clínicas especiais e as pessoas com de-
fi ciência.

O PLS 8/2017 foi aprovado em julho em decisão ter-
minativa pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS). 
Como não houve recurso para votação no Plenário, já 
foi remetido para a Câmara.

O PLS 193/2017 ainda está em debate na CAS, 
onde será relatado pelo senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP).

Humberto diz que o objetivo de seu projeto é trans-
formar o Brasil Sorridente de política de governo em 
política de Estado, para que as mudanças de governo 
não representem uma ameaça de desmonte das ações.

— O programa rapidamente implicou uma mudança 
signifi cativa dos indicadores de saúde bucal. O nú-

Direito à saúde 
bucal pode virar lei
A atenção à saúde bucal poderá receber status de direito 
com proteção da lei. Dois projetos do Senado trazem 
a proposta de explicitar na Lei Orgânica da Saúde (Lei 
8.080/1990) a saúde bucal como parte do campo de 
atuação do SUS

mero de dentes cariados 
por pessoa e o número de 
extrações dentárias mu-
daram signifi cativamente. 
É uma política exitosa.

A proposta de Lopes enfatiza a chamada assistência 
terciária, prestada a pacientes internados, a pessoas 
com defi ciência, a portadores de condições clínicas 
especiais, como gestantes de alto risco, diabéticos 
e doentes do coração. O senador dá exemplos que 
justifi cam concentrar esforços:

— Infecções respirató-
rias são especialmente 
comuns em pacientes 
internados que apresen-
tam higiene bucal insatis-
fatória, o que complica o 
quadro clínico, podendo 
provocar internações pro-
longadas e caras, além do 
risco de morte.

Para Lopes, a assistência 
odontológica no Brasil ain-
da não é prestada de forma 
efi ciente. Ele considera 
pouca a importância dada 
à odontologia no SUS, es-
pecialmente no atendimento hospitalar.

— Por isso é fundamental explicitar na Lei Orgâ-
nica da Saúde que a saúde bucal também é direito 
de todos e dever do Estado. Essa medida vai equi-
parar a assistência à saúde bucal às demais áreas da 
saúde, priorizando o atendimento aos que dela mais 
necessitam.

Um terceiro projeto também trata do tema no Senado. 
O PLS 387/2014, do senador Acir Gurgacz (PDT-RO), 
estabelece o piso salarial dos técnicos e dos auxilia-
res em saúde bucal e modifi ca a competência dos 
técnicos. As duas profi ssões foram regulamentadas 
em 2008, mas, como explica o autor da proposta, a 
regulamentação não estabeleceu o piso para as cate-
gorias profi ssionais. O projeto está em tramitação na 
Comissão de Educação (CE).

Brasil Sorridente
A Constituição de 1988 defi niu a saúde como direi-

to do cidadão e dever do Estado. A Lei Orgânica da 
Saúde, editada em 1990, tratou das condições para 
a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, 
além do funcionamento dos serviços relacionados à 
área. Porém, apenas em 2004, com o lançamento do 
Brasil Sorridente, foi que a saúde bucal passou a ter 
uma política pública consonante com os princípios 
do SUS.

O senador Humberto Costa era o ministro da Saúde 
na época da implantação do Brasil Sorridente. Ele 
explicou que esse é um dos programas que têm a visão 
mais integral em termos de saúde:

— Ele vai desde a promoção, passando pela preven-
ção, até a cura e em muitos casos passando também 
pela reabilitação.

As ações de promoção e prevenção fi cam a cargo das 
equipes de saúde bucal que trabalham conjuntamente 
com as equipes de saúde da família nas residências 
e nos postos de saúde. Há também o estímulo para 
que as prefeituras adotem a fl uoretação da água para 
consumo da população.

— Uma criança que antes não tinha a menor noção 
da necessidade de escovação, da necessidade de se-
lecionar o tipo de alimento que come, que não tinha 
água fl uoretada, tinha com certeza o destino de precisar 
de um processo de obturação ou de um tratamento 
mais sofi sticado e, portanto, mais caro. Nessa área, a 
prevenção e a promoção conseguem reduzir drastica-
mente esse gasto maior.

O senador relatou ainda que o programa também ofe-
rece à população o atendimento de maior complexida-

de. Para isso, foram criados os Centros Especializados 
em Odontologia (CEOs), onde são prestados serviços 
de tratamento de canal (endodontia), de correção de 
problemas de má distribuição dos dentes (ortodon-
tia), cirurgias orais menores, tratamento de pessoas 
portadoras de necessidades especiais e tratamento do 

câncer de boca.

Humberto destaca que 
a criação do Brasil Sorri-
dente também resultou na 
valorização da profi ssão 
de odontologista no país, 
tendo absorvido milhares 
de profi ssionais que esta-
vam sem oportunidade no 
mercado de trabalho.

— O Brasil tem uma 
expertise hoje não só pelo 
programa, mas também 
pela qualifi cação dos pro-
fi ssionais de odontologia 
que tem. Muita gente 

vem de fora para fazer tratamento odontológico aqui 
não somente porque é mais barato, mas porque nós 
temos bons profi ssionais. Isso permite que o Brasil se 
destaque no campo da pesquisa e do desenvolvimento 
tecnológico.

Mudança cultural
A extração dentária indiscriminada pode ter ajudado 

a criar uma cultura de medo de ir ao dentista. Sobre 
os possíveis efeitos desse aspecto cultural, Humberto 
disse acreditar que está havendo mudanças, princi-
palmente pelo instrumental moderno hoje disponível, 
como os anestésicos locais que se usam antes de 
aplicar a injeção como anestésico principal, e pelas 
próprias ações educativas das equipes de Saúde da 
Família nas escolas.

Para o senador, no entanto, a principal mudança cul-
tural é fazer com que as pessoas deem a importância 
à sua saúde bucal:

— Que elas saibam que é por ali que muitas das 
doenças que elas têm ingressam, que elas precisam 
ao menor sinal de alguma coisa diferente procurar 
um dentista, que aquilo pode ser um câncer que está 
se iniciando.

Humberto ressaltou que a iniciativa de transformar 
o Brasil Sorridente em lei tem o apoio de organizações 
de odontologistas, que se mobilizaram pela aprovação 
no Senado e fazem o mesmo na Câmara.

— O projeto é mais deles do que propriamente meu, 
apesar de ter sido implantando na minha gestão. É 
uma conquista da categoria. Os dentistas hoje são 
mais valorizados profi ssionalmente e cientifi camente 
e têm por esse programa um carinho muito especial. 
Acredito que em breve nós teremos isso como uma 
lei — disse o senador.

Lopes é autor de projeto que dá prioridade no 
atendimento a paciente hospitalizado.

Senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, 
quer que Brasil Sorridente vire lei.
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O que é outsourcing de 
TI e porque adota-lo

na sua empresa

No Glossário de TI 

do Gartner, o termo 

outsourcing de TI é 

descrito como: “o uso 

de prestadores de 

serviços externos para 

entregar TI efetiva”. 

Trata-se, portanto, da 

prática de terceirizar 

serviços ou tarefas 

estratégicas de uma 

empresa, transferindo 

suas responsabilidades 

para um ou mais 

fornecedores externos

Um estudo realizado pelo 
Everest Group, apontou 
que o Brasil é um dos 

países com mais oportunidades 
em outsourcing de TI no mun-
do. O movimento em direção 
à terceirização de TI tem uma 
explicação: em tempos de 
retração de mercado e insta-
bilidade econômica, é natural 
que muitos gestores apostem 
em soluções para reduzir os 
custos operacionais e otimizar 
os processos de produção de 
uma empresa.

Se você deseja ter ou con-
tinuar a manter uma equipe 
própria de TI deve considerar 
alguns pontos importantes.

O primeiro diz respeito às 
diversas especialidades da 
área, como se trata de mui-
tos segmentos, é improvável 
contratar profissionais que 
dominem todos eles.

Sua cultura organizacional 
deve valorizar e incentivar 
o aprendizado contínuo, in-
vestindo em treinamentos e 
certifi cações, caso contrário, 
sua equipe fi cará tecnicamente 
defasada e você não terá apoio 
necessário na elaboração de 
projetos que garantam a com-
petitividade de sua empresa.

Ter uma equipe de TI é es-
sencial, mas o custo de uma 
equipe própria nem sempre é 
viável, a verdade é que apenas 
um assistente não dá conta do 
recado e para ter uma equipe 
com gerentes e especialistas, 
é necessário investir em bons 
salários. Além dos custos com 
folha de pagamento, encargos 
trabalhistas e afi ns, ainda é 
preciso ter conhecimento 
para efetuar as contratações 
e manter esses funcionários 
na equipe.

Ao terceirizar a TI, a empresa 
contratante tem à sua disposi-
ção uma equipe bem qualifi ca-
da e atualizada para lidar com 
as mais diversas tecnologias, 
entre aplicações, equipamen-
tos, softwares e sistemas ope-
racionais. Além do know-how 
em diferentes tecnologias, uma 
empresa de outsourcing tem 
o compromisso de capacitar 
e reciclar os conhecimentos 
da equipe constantemente, o 
que aumentaria bruscamente 
os custos para uma empresa 
caso a equipe fosse própria.

Muitos acreditam que deixar 
os serviços de TI nas mãos 
de empresas terceirizadas 
dificultaria o controle dos 
processos, mas se a parceria 
for respaldada por contrato, 
a organização contratante 
poderá acompanhar de perto o 
serviço prestado e validar cada 
etapa. Isso garante a entrega e 

qualidade dos serviços.
Além dos pontos abordados 

acima, apresentamos abaixo 
outras vantagens, dentre 
muitas de terceirizar o seu 
departamento de TI:

Sem encargos trabalhistas 

e benefícios

Você não paga salário, 13º 
salário, convênios, vale trans-
porte ou qualquer outra des-
pesa que você teria com um 
funcionário interno.

Sem intervalos 

remunerados

Sua empresa nunca terá que 
oferecer férias, licenças por 
motivos de saúde ou outros e 
sempre terá um profi ssional, 
adequado a sua necessidade 
a sua disposição, conforme as 
opções de cada tipo de contra-
to de terceirização.

Garantias adicionais

Se algo acontecer de errado a 
responsabilidade pelo trabalho 
é da empresa contratada e não 
sua como acontece quando seu 
funcionário faz algo errado.

Múltiplas especialidades

Você terá além de um pro-
fi ssional responsável pelo seu 
atendimento, toda a equipe da 
empresa para lhe atender em 
suas necessidades. Profi ssio-
nais com experiência em várias 
empresas e ramos de negócios 
diferentes.

Garantia de atendimento

Se você tem uma equipe 
local, e a lista de chamados 
tiver cinquenta itens, algo 
provavelmente fi cará esque-
cido ou simplesmente no fi m 
da “escala de prioridades”. 
Enquanto isso, a terceirização 
do suporte de TI é uma garantia 
de que qualquer chamado, por 
mais simples ou irrelevante 
que seja, será atendido.

Melhor defi nição do 

escopo de trabalho

Quando você contrata uma 
empresa para terceirizar o 
suporte de TI, você assina um 
contrato bem específi co de 
prestação de serviços. Através 
deste contrato, é possível defi -
nir em detalhes as atividades 
que pertencem – e as que não 
pertencem – ao escopo de 
trabalho da terceirizada. Se 
o escopo não for cumprido, 
sua empresa está legalmente 
protegida.

Certeza de bons 

profi ssionais

Contratar um profi ssional 
para trabalhar como funcio-
nário direto em uma empresa 
é um processo delicado, pois 
há informações limitadas so-
bre a qualidade do trabalho 
que ele desempenha ou seu 
perfi l profi ssional, enquanto 
isso, contratar uma empresa 
terceirizada é mais simples, 
pois você pode usar referências 
de outros clientes para prever 
se aquela parceria terá suces-
so e caso não tenha, ainda é 
bem mais simples encerrar o 
contrato e procurar uma nova 
terceirizada do que fazer o des-
ligamento de um funcionário.

(*) É CEO e especialista em 
infraestrutura de redes

na ICMP Consultoria em TI
(www.icmpconsultoria.com.br).

Eraldo Silva (*)

News@TI
Planejamento de Ações em Mídias Sociais

@A JumpEducation, em parceria com o site Trampos promoverá 
nos dias 22 e 23 de setembro o Qualifi ed Program sobre Plane-

jamento de Ações em Mídias Sociais. Todos sabemos que as mídias 
sociais devem ser  parte integrante do planejamento de comunicação 
e marketing de qualquer empresa. Mas ainda existem dúvidas sobre 
como estas ações devem ser planejadas, com tantas possibilidades 
que existem. Aparecer na internet é fundamental, mas como fazer 
isso de forma profi ssional e objetiva? Este Training Program ajudará 
você a cumprir este desafi o, oferecendo informações e vivências sobre 
como  utilizar os recursos corretos e atingir os resultados esperados 
em suas iniciativas nas mídias sociais (http://trampos.academy/curso-
-planejamento-midias-sociais/).

Carlos Enrique Sánchez (*)
 

Saber o que acontece durante uma interação dentro do contact 
center, após seu encerramento, não possibilita que os gerentes 
atuem proativamente para detectar não-conformidades, e isso 

acaba comprometendo a qualidade da experiência do cliente.

Hoje em dia existem muitos sistemas que nos oferecem informações 
em tempo real, por isso é muito importante ter um computador que 
possa ler os dados gerados por esses sistemas para que a tomada de 
decisão seja bem suportada por meio de dados rígidos.

Da mesma forma, é fundamental que possamos conhecer os pro-
cessos e os indicadores de Gestão de Tempo Real, tendo como eixo 
central a otimização da experiência de nossos clientes.

Aqui estão cinco conceitos chave a ter em mente para uma estra-
tégia de gerenciamento de tempo real ideal.

1. SUPERVISÃO ONLINE

Por meio da supervisão online, podemos ter um complemento que nos 
permite controlar a gestão de assessores, uma ferramenta que permite 
identifi car elementos que ajudem a tomar decisões de uma campanha 
ou serviço. Uma parte fundamental deste monitoramento é a parame-
trização de todos os serviços para garantir a satisfação dos objetivos. 
Aqui é crucial analisar o comportamento dos registros, como estes 
são mantidos e qual é o gerenciamento que é feito no banco de dados.

Para campanhas realizadas via outbound, o comportamento dos 
registros é vital e o banco de dados é a alma da operação. Ter dados 
históricos e em tempo real para defi nir estratégias como segmenta-
ção por produto, nível socioeconômico, tipo de pessoa, sexo, idade, 
localidade, etc.

Dessa forma, há melhor aproveitamento do banco de dados, com 
redução de custos e garantia do sucesso das campanhas. Aliás, em 
campanhas outbound, o RTM é uma ferramenta fundamental para 
garantir níveis de atenção e serviço com a velocidade requerida, com 
modelos que suportam a interação com o cliente e aplicação de super-
visão (web supervisor) para campanhas multicanal e omnicanal com 
estratégias de controle online para assegurar um excelente serviço.

2. EMPODERAMENTO DOS AGENTES

Outro fator chave para que o Real Time Management seja bem 
sucedido e melhore a experiência do cliente é capacitar agentes 
de serviços, complementando o seu dia a dia com ferramentas de 
acesso e com um treinamento adequado sempre focado no cliente 
e no serviço oferecido. Os agentes devem ter suporte online que 
permita aos supervisores intervir em caso de má gestão.

No entanto, o que garante que os agentes, além de ter autonomia, 
ter informações precisas, ser mais ágeis e, como resultado, possam 
oferecer um bom serviço?  Com todas as ferramentas em tempo 
real que o supervisor tem na mão, é necessário fazer um coaching 
online, ouvir os assessores com o objetivo de gerar planos de ação 
com base em áreas de oportunidade, o que nos levará à curva de 
aprendizagem individual e de campanha o mais rápido possível, 
assim como ferramentas de base de conhecimento que facilitem 
informações e integrações de aplicativos de negócios com a suíte 
do contact center para agilizar a entrega do serviço.

3. GESTÃO DE CONSULTAS MULTICANAL / OMNICANAL

Aqui, é importante enfatizar a importância em oferecer um modelo de 
atendimento multicanal, em que são fornecidos elementos que garantam 
níveis de serviço adequados por meio de qualquer canal de interação. O 
objetivo é ser capaz de gerenciar informações de maneira efi ciente inte-
grando aplicativos , aportando inteligência de negócios e, desse modo, 
poder oferecer uma gestão abrangente do serviço para que o usuário seja 
atendido de forma única, independentemente do canal usado.

Cinco conceitos de gerenciamento 
em tempo real que impactam na 

experiência do cliente
O Real Time Management – RTM - ou Gerenciamento em Tempo Real tem como principal objetivo 
gerenciar todas as interações que ocorrem no contact center em tempo real e que permitam suportar a 
melhoria da operação

Nesse momento, o agente deve ter tudo integrado em uma única 
tela ou front end (nome do cliente, requisitos anteriores, oportuni-
dades de vendas, histórico, status do portfólio, etc.) para não ter que 
acessar aplicativos de negócios e poder gerenciar os requerimentos 
de modo rápido. O Gerenciamento em Tempo Real não se trata 
apenas de uma operação sobre supervisão e controle, mas também 
como torná-la mais produtiva, garantindo que os agentes estejam 
ocupados nos horários exigidos, possam contar com um tempo médio 
otimizado entre chamadas e oferecer atendimento de qualidade.

4. FERRAMENTAS DE TI - ESTRATÉGIAS DE 

MONITORAMENTO E OPERAÇÃO.

Outra questão é: como suportar as ferramentas operacionais dentro 
dos contact centers para aumentar a produtividade? Na verdade, 
tudo parte da gestão dos supervisores, que têm um papel defi nido ao 
treinar os agentes de forma estruturada e contínua. Uma das tarefas 
do supervisor é estar ciente de como melhorar os KPIs de negócios 
por meio da confi guração ideal de marcadores. Aqui é importante 
ter em mente quais confi gurações de discagem devem ser ajustadas 
para o número de agentes defi nidos, evitando longos tempos de 
espera, e também picos de chamadas abandonadas. Além disso, é 
necessário detectar em tempo real, como os incidentes (não contatos, 
chamadas que atendem ao discador automático, etc.) estabelecem 
a reprogramação das chamadas para que se tenha uma estratégia 
completa de redirecionamento. Nesse cenário, o controlador (ou 
datamarshall) desempenha um papel fundamental, defi nindo, em 
tempo real, a estratégia para alcançar melhores contatos e permitir 
que sua equipe se concentre na conversão (serviço, vendas, agen-
damento de consultas, cobranças etc.).

Com essas ferramentas de monitoramento assegura-se que a equipe 
de trabalho esteja alinhada com a abordagem comercial e que as 
pessoas envolvidas estejam em sinergia permanente: a equipe de 
monitoramento entende, compreende e avalia todos os elementos 
das estratégias que estão sendo levadas continuamente ao time 
do controlador. E essa sinergia é crucial, porque exige extrema 
sensibilidade do profi ssional sobre as necessidades operacionais e 
vice-versa, com alternativas de gerenciamento de vários serviços / 
campanhas (multiskills ou blending).

5. COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS

Obviamente, em qualquer ação de melhoria, é extremamente 
importante ter relatórios que mostrem como a operação está indo, 
identifi cando e interpretando os resultados de modo a avaliar a 
situação e conhecer os próximos passos. Uma pessoa deve ser desig-
nada com o objetivo de acompanhar a operação , comparando dados 
por hora, dia a dia e semana a semana. É vital identifi car equipes 
de trabalho com bom desempenho e a performance individual dos 
agentes que têm boa efi cácia versus aqueles que não a possuem.

Mas como você aproveita ao máximo essa informação? Fazer uma 
boa gestão em tempo real nos permitirá identifi car históricos e gerar 
tendências no dia a dia. Ser capaz de levar esses indicadores em conta 
periodicamente (diariamente, semanalmente, mensalmente, anual-
mente) nos oferecerá uma compreensão global do comportamento 
da operação e ajudará a gerar planos de trabalho, E, caso surja algum 
problema pontual, pode-se usar ferramentas como o multiskill ou blen-
ding para que o impacto dessas emergências não seja tão devastador.

O desenvolvimento de um modelo de Gerenciamento em Tempo 
Real ajudará a melhorar a gestão com seus clientes por meio da 
padronização de toda a operação, permitindo gerar maior valor e 
satisfação em cada ponto da interação. Além disso, essa estratégia 
ajuda a otimizar a efi ciência dos recursos e a qualidade do monitora-
mento, identifi cando áreas em que existam defi ciências na operação. 
O Gerenciamento em Tempo Real permite o acesso à tecnologia e 
integrações que facilitam o gerenciamento com o cliente, oferecendo 
a capacidade de controlar a despesa operacional, além de melhorias 
permanentes para alinhar a organização em todas as suas tarefas e 
alcançar seus objetivos de negócios.

 
(*) É Gerente de operações do cliente para a região CALA da Enghouse 

Interactive-Presence.

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: VINICIUS DUARTE MAIA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (25/05/1991), residente e domiciliado nesta Capital - 
SP, fi lho de Helio Roberto Maia e de Zenilda Araujo Duarte Maia. A pretendente: TAIANE 
SOUSA ALVES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Vila 
Mariana - SP, no dia (20/10/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Flávio Antonio Alves e de Sandra Maria de Sousa Alves. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ERICK PEREIRA PADAVONI LEITE, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de pricing, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (26/03/1991), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Nelson Padovani Leite 
e de Adriana Lopes Pereira. A pretendente: MARIANA BATISTA SANCHES, estado 
civil solteira, profi ssão analista de sistemas, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 
(28/01/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo 
Sanches e de Francisca Verônica Batista.

O pretendente: MARCELO FRANCISCO DA TRINDADE, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de risco, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (09/10/1988), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Francisco da Trindade e 
de Lani Lucia Alferes. A pretendente: ALANA BRITO JOSÉ, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar de enfermagem, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (08/03/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Agostinho José e de 
Rosa Maria Brito José.

O pretendente: BRUNO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (10/07/1992), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter da Silva e de Francisca Nicácio dos Santos da 
Silva. A pretendente: ISABELA BELLATO DAVI, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia (11/09/1998), residente e domiciliada nesta 
Capital - SP, fi lha de Antonio José Davi e de Roberta Bellato Alfeu. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: RODRIGO BATISTA AMORIM, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (05/02/1997), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Mendonça Amorim e de 
Valdirene Batista Nascimento. A pretendente: BRUNA GOMES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão recursos humanos, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 
(29/06/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alberto 
Paulino da Silva e de Custodia Esmeria Gomes da Silva.

O pretendente: JUSCELINO DAMASCENO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Itiruçu - BA, no dia (13/09/1974), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edivaldo Vieira dos Santos e de Onélia Cajaíba 
Damasceno. A pretendente: NÍVIA ARAÚJO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar operacional, nascida em Nova Iguaçu (2ª Circunscrição) - RJ, no dia (25/09/1978), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente da Silva e de 
Noemia Araújo dos Santos.

O pretendente: OLAVO PITON JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Guarulhos - SP, no dia (20/08/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Olavo Piton e de Bernardete Teresa Spagnol Piton. A pretendente: 
LETÍCIA NOGUEIRA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão médica veterinária, 
nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (25/04/1990), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Gonçalves e de Neuza Aparecida 
Nogueira Gonçalves.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Esta quinta é o décimo primeiro dia da lunação. A Lua ingressa em Capricórnio desde as 05h20 e deixa o astral mais 

sério e focado. A Lua em um bom aspecto com Mercúrio melhora a comunicação e nos leva a boas conversas. Depois do 

meio-dia Mercúrio retorna ao signo de Leão e a comunicação perde a objetividade, mas pode ser muito bom para resolver 

pendências neste momento que Mercúrio está retrógrado. A noite deve ser de uma boa clareza e excelente vitalidade. A 

Lua em harmonia com o Sol facilita as relações e revigora as energias. 
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Esta quinta-feira promete ser cheia 
de novidades. Bom para programar 
algo a acertar situações e compro-
missos que estejam preparados. Siga 
adiante tomando decisões importan-
tes que não devem ser adiadas mais. 
Evite discussões com tons ofensivos. 
73/973 - Vermelho

Aumenta a energia para realizar as 
atividades que requeiram ritmo mais 
acelerado. Bons resultados podem 
começar a chegar através de uma 
alteração na rotina. A fase é de inten-
sas emoções, podendo demonstrar 
tudo o que se passa no seu íntimo, 
abertamente. 77/177 – Azul.

Deverá ter certeza dos rumos que 
sua vida deverá tomar até o fi nal 
deste ano. Mesmo assim, pode estar 
ainda carente de romantismo e afe-
to. Muito entusiasmo nas relações, 
levando-o a encantar as pessoas 
próximas. Use seu poder de atração 
sobre as pessoas, que está muito 
ativado. 34/634 – Amarelo. 

Do modo de agir em seus relaciona-
mentos virá a felicidade. Mantenha 
um forte romantismo melhora as 
relações amorosas, que serão mais 
felizes. Compromissos materiais 
serão produtivos e trarão lucros. 
Mantenha-se aberto ao diálogo para 
encontrar soluções e fazer acertos. 
76/176 – Verde.

Ótimo para começar obras. O dia 
começa muito bom programar coisas 
originais e animadas. Há perigo de 
acidentes e problemas no trabalho 
que podem ser evitados. Tente rea-
lizar que não deu certo antes, pois 
vive um momento ótimo para obter 
sucesso. 78/378 – Amarelo dourado.

Sol em seu signo e a Lua em Capri-
córnio favorece todos os assuntos 
práticos nesta quinta. Encare as 
situações inesperadas numa boa. 
Atitude generosa ajuda para obter a 
compreensão e o bom entendimento 
pessoal. Aborrecimentos e humor 
pesado atrapalham. 92/592 – Verde.

Uma fase de recolhimento e medi-
tação se aproxima. Precisa muito 
do apoio dos amigos ou de seu amor. 
Com o Sol em Virgem deve ser bem 
prático no modo de pensar. O dia 
começa muito bom para programar 
coisas originais e para acertar situ-
ações. 23/923 – Verde.

É importante começar o dia levan-
do adiante coisas que não podem 
esperar mais. Mantenha o ritmo, 
porém sem agitação demasiada. A 
noite deve ser de uma boa clareza 
e excelente vitalidade. A Lua em 
harmonia com o Sol facilita as 
relações e revigora as energias. 
88/188 – Branco.

A Lua em seu signo favorece todos 
os assuntos práticos nesta quinta. 
Um bom poder de analise ajuda a 
levar a fundo as questões e chegar 
a soluções. Ótimo momento para 
levar adiante coisas que requeiram 
desenvolvimento acelerado. Sonhe 
mais para que os seus desejos se 
realizem. 62/362 – Marrom.

Começa uma fase para encontrar 
soluções e acelerar acontecimen-
tos. O dia é para acertar situações 
ou oficializar compromissos que 
estejam sendo tratados.  Superando 
alguns problemas, terá melhoria da 
situação material e fi nanceira ainda 
neste próximo mês de setembro. 
66/266 – Azul.

A parte da manhã tende a ser tran-
quila e favorável à sociabilidade 
com a Lua em Capricórnio desde 
as 05h20. As pessoas fi cam mais 
maleáveis e fl exíveis pelo aumento 
da intuição e sensibilidade.  Procure 
realizar atividades que tragam bem
-estar a noite. 71/771 – Amarelo.

Um bom poder de analise ajuda a 
levar a fundo as questões e chegar 
a soluções. A refl exão e a meditação 
são fundamentais para saber o que 
deseja da vida. A Lua em um bom 
aspecto com Mercúrio melhora 
a comunicação e nos leva a boas 
conversas. 89/589 - Rosa

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 31 de Agosto de 2017. Dia de São Raimundo Nonato, São 
Aristides, São Amado, e Dia do Anjo Leuviah, cuja virtude é a modés-
tia. Dia do Nutricionista. Hoje aniversaria o cantor e compositor 
Francis Hime que completa 78 anos, o ator Richard Gere que nasceu 
em 1949, a atriz Regiane Alves que faz 39 anos e a atriz Maria Flor 
que nasceu em 1983.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é uma pessoa honesta, amável e 
que suporta com resignação as adversidades da vida. Força de vontade 
e determinação são também suas qualidades. Incansável, determinada 
quer progredir através do seu trabalho, de bases sólidas. Com sorte e 
determinação transforma suas ideias criativas em trabalhos lucrativos. 
Tem inspiração poética e artística e em geral uma memória e inteligência 
acima do normal. No lado negativo tende a provocar infelicidade ser 
levado ao desespero e sofrer derrotas e perdas em várias situações.

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

Simpatias que funcionam
Ritual da cebola para conseguir emprego: Em um 
papel em branco escreva a seguinte frase: “Preciso 
do meu emprego urgente no astral”. Em seguida, 
com uma faca parta a cebola ao meio, dobre o papel 
e coloque-o entre as duas partes da cebola e amarre 
com a fi ta branca, bem fi rme, e dê 3 nós.  Coloque-a 
dentro da vasilha de vidro, e coloque óleo de cozinha 
até cobrir a cebola. Deixe-o à vista, e todos os dias 
olhe para a simpatia mentalizando a conquista do 
seu emprego. Assim que você conseguir conquistar 
o seu emprego, faça um agradecimento e jogue tudo 
em água corrente.
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Dança
O novo espetáculo, Verte-

bral do grupo Aires acontece 
a 40 metros do chão, dez 
bailarinos-acrobatas trazem 
ao público uma fusão de 
técnicas circenses e dança 
contemporânea, com base em 
butô (estilo de dança japo-
nesa dos anos 1970). Monica 
Alla, uma das precursoras 
da dança vertical no Brasil, 
assina a direção e concepção 
do espetáculo e divide a co-
reografi a com Weidsyan, que 
dialoga com a arquitetura do 
paredão pensado por Lina Bo 
Bardi. Com Alan Quinquinel, 
Diego Oliveira, Dheborah 
Giorgia, Flor Reeves, Gita 
Govinda, Jacques Alejo, Joy 
Domingoz, Lana. 

Serviço: Sesc Pompeia, R.élia, 93. 
Sextas (1 e 8) e sábados (2 e 9) às 20h. 
Entrada franca.

Laure Briard

A cantora, guitarrista e tecladista francesa Laure Briard 
acompanhada por sua banda formada por Marius Dufl ot 
(teclado, guitarra e voz), Victor Peynichou (baixo e voz), 
Patricio Gonzales (guitarra), Rodrigo Martinez (bateria), 
além do músico convidado Benke Ferraz, da banda Boogarins, 
para mostrar um panorama de sua carreira, com canções dos 
discos “Révélation” (2015), “Sur La piste de danse” (2016) 
e “Sorcellerie” (2016). O repertório trará composições do 
estilo batizado de “Yeyé Psicodélico” como “Que reste t-il” 
(Nicolas Mazel), “Dalida” (Laure Briard/Francois Remigi), 
“Sur la piste de danse” (Laure Briard/Francoi Remigi), “Le 
roi du rock n roll” (Nicolas Mazel), “Chat” (Eddy Crampes) 
e “Je vole” (Pierre Dutrey), além de uma versão para “Mar 
Azul”, do ícone da bossa-nova Wanda Sá.

Serviço: Sesc 24 de maio, R. 24 de Maio, 109, Centro, tel. 3350-6300. Sábado 
(9) às 21h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).

Em comemoração aos 25 anos de trajetória, o 
grupo de rock Dead Fish, formado por Rodrigo 
Lima (vocal), Alyand Mielle (baixo), Marcos 
Melloni (bateria) e Ricardo Mastria (guitarra), 
aborda, na maioria de suas letras, a saúde e 
educação pública, além de outras questões 
sociais do país. O show, baseado no DVD de 

comemoração dos 25 anos de banda, lançado em 
junho, contará com músicas do último trabalho 
de estúdio, o álbum “Vitória”, e também com 
sucessos como “Bem-vindo ao clube”, “Queda 
livre”, “Sonho médio”.

 Serviço: Sesc 24 de maio, R. 24 de Maio, 109, Centro, tel. 3350-
6300. Sexta (8) às 12h e às 21h. Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Dead Fish

No próximo dia 7 
estreia o espetáculo 
“Alakazan - A Fábrica 
Mágica”, que traz à 
cena música, teatro, 
dança e circo

O espetáculo conta 
com performances de 
grande impacto e nú-

meros circenses de báscula, 
contorção, rola, malabares, 
monociclo, equilíbrio no 
arame, tecido aéreo, faixa e 
muita palhaçada. Alakazan - 
A Fábrica Mágica traz à cena 
o duelo entre os personagens 
Alan e Kazani, que disputam 
a atenção da pequena Ly. A 
menina é uma criança curio-
sa, que toca e fotografa tudo 
ao seu redor. Em uma visita à 
Biblioteca, ela é surpreendi-
da por Alan, que surge como 
num passe de mágica e lhe 
entrega um livro especial, 
retirando o tablet de suas 
mãos. Encantada pelo livro, 
ela pede que ele leia a his-

Circo
www.netjen.com.br

São Paulo, quinta-feira, 31 de agosto de 2017
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l tória, mas quando ele inicia, 
é interrompido por um som 
de sinos. Quando os dois pro-
curam de onde vem tal som, 

surge Kazani, que transporta 
todos para a Fábrica Mágica, 
um universo fantástico onde 
tudo é possível.

Serviço: Extra Morumbi, Av. das Nações 
Unidas, 16741, Santo Amaro. De terça a 
sexta às 20h e aos sábados e domingos às 
16h, 18h e 20h. Ingressos: de terça a sexta 
de R$ 15 a R$ 50. Sábados, domingos e 
feriados de R$ 20 a R$ 60.

Renan Senra

Cena de “Alakazan -

A Fábrica Mágica”.

Yeyé psicodélico
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Escolhas
Você tem que escolher.
Quando você está diante de uma encruzilhada, você deve escolher 
qual o caminho a seguir. Às vezes, é melhor olhar para o resultado 
fi nal para encontrar o melhor caminho, mas agora o mais importante 
é que comece a se mover em uma determinada direção. Você pode 
deixar tudo ao acaso se o desejar, e confi ar que você acabará onde 
desejava ir e simplesmente aproveitar a jornada, ou pode trabalhar 
em direção aos seus objetivos, com o foco resoluto. O que mais 
importa é que você escolha um caminho e siga-o.
Nem sempre é fácil, mas mantenha a sua decisão e veja o que começa 
a se manifestar para você. Muitas vezes, as pessoas desistem exata-
mente quando elas estão prestes a manifestar o que elas estiveram 
trabalhando e, então, o processo começa novamente e você acha que 
o tempo está trabalhando contra você. Quando achar que isto está 
acontecendo, reoriente-se e saiba que os resultados acontecerão e 
que há o sufi ciente para todos e isto o inclui.
O Mantra para hoje é: “Este é um Universo abundante e há mais do 
que o sufi ciente de tudo, para todos os seres vivos neste belo planeta.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre.
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.
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Guilherme Fernandes
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Serviço de Anestesiologia, Medicina
Perioperatória, Dor e Terapia

Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF 11.282.212/0001-25

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo sob nº 948.144, com sede na Avenida Pavão, 955, conjunto 68, parte, Moema,
na Capital do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para Assembleia Geral
Extraordinária, a se realizar no dia 14 de setembro de 2017, na Rua Machado
Bittencourt, 361, auditório 1, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira chamada
às 19:00h (dezenove horas), em segunda chamada às 19:30h (dezenove horas e trin-
ta minutos), e em terceira e última chamada às 20:00h (vinte horas), para, nos termos
das cláusulas 14ª, 16ª e 23ª do Contrato Social, deliberar em sede de Assembleia
Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) Eleição para os membros da
diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 2018/2019 (b) alteração do quadro
societário mediante a admissão de novos sócios (c) demais assuntos de interesse da
sociedade. Na data desta convocação a Serviço de Anestesiologia, Medicina
Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI conta com 60 sócios.
São Paulo, 25 de agosto de 2017. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.

(29, 30 e 31)

ATIVO R$
Circulante 1.026.303,76
Disponibilidades 598.140,24

Caixa 493.161,25
Bancos Conta Movimento 104.978,99

Disponib. em moeda Estrang. 172.880,81
Espécie 172.880,81

Outros Créditos 252.501,17
Negociação e Interm. Valores 239.696,00
Adiantam. e Antec. Salariais 4.079,04
Adiantam. p/cta. imobilização 5.084,41
Imp. de Renda a Compensar 3.641,72

Outros Valores e Bens 2.781,54
Despesas Antecipadas 2.781,54

Não Circulante 15.540,58
Outros Créditos -
Permanente 15.540,58
Imobilizado de Uso 15.540,58

Instalações 4.000,00
Moveis e Equip. de uso 20.010,00
Sistema Comunic. - Equipam. 9.800,00
Sist. de Processam. de Dados 15.745,80
Sustema de Segurança 875,00

(-) Depreciação Acumulada (34.890,22)
Outros Ativos Intangíveis -

Gastos de Org. e Expansão  2.506,00
(-) Amortização Acumulada (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 1.041.844,34

PASSIVO R$
Circulante 170.524,66
Outras Obrigações 170.524,66
Cobrança e Arrec. Tributo (IOF) 17.494,53
Fiscais e Previdenciárias 24.750,45

Impostos e Contr. a Recolher 24.750,45
Negociação e Interm. Valores 9.194,00
Diversos 119.085,68

Obrig. p/aquis. bens e direitos 2.994,90
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 116.090,78

Não Circulante -

Patrimônio Líquido 871.319,68
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 0,86

Reservas de lucros especiais 0,86
Lucros ou Prej. Acumulados (160.008,04)

Prejuízo Exercício Anterior (81.887,01)
Prejuízo Exercício Atual (78.121,03)

Contas de Resultado (5.054,14)
Receitas Operacionais 148.449,81
Despesas Operacionais (153.519,32)
Receitas não Operacionais   15,37
(-) Despesas não Operacion. -
Imp. Renda e Contr. Social -

TOTAL DO PASSIVO 1.041.844,34

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 31 de Julho de 2017

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141225/O-6     CPF 038.885.198-88

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: EDUARDO GUSTAVO CARVALHO, solteiro, empresário, natural de 
Bauru - SP, nascido em 22/07/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Nelson Carvalho e de Maria José da Paz Carvalho. A pretendente: MICHELLE OLI-
VEIRA SILVA, divorciada, advogada, natural de Osasco - SP, nascida em 05/04/1983, 
residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Nelson dos Santos Silva e de Zenete 
de Fátima Oliveira.

O pretendente: DALVAN NEVES MOREIRA, solteiro, analista de processos, natural de 
São Bernardo do Campo - SP, nascido em 21/01/1989, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Lucas Cordeiro Moreira e de Valdivina Neves Moreira. A pretendente: 
RAYANE MAURILIA DA SILVA, solteira, nutricionista, natural de Diadema - SP, nascida 
em 08/07/1991, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Geraldo Anastacio da 
Silva e de Ivone Maurilia de Almeida Silva.

O pretendente: RUBEN ANGEL MAMANI LIMACHI, solteiro, modelista de roupas, natural 
de La Paz - Bolivia, nascido em 02/08/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Roberto Mamani Aruquipa e de Luisa Limachi Ilaluque. A pretendente: RO-
SINEIDE FERREIRA DA SILVA, solteira, do lar, natural de Minas Novas - MG, nascida 
em 15/06/1984, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Joaquim Ferreira da 
Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: ALESSANDRO RODRIGUES DE JESUS, solteiro, funcionário público, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 11/10/1979, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Antonio Rodrigues de Jesus e de Maria de Lourdes Sousa de Jesus. A 
pretendente: JOELMA RIBEIRO DA SILVA, solteira, servidora pública, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 01/07/1976, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de João 
Ribeiro da Silva e de Veronice Maria de Jesus.

O pretendente: TONY SEN KUAN CHEN, solteiro, empresário, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 29/01/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Chen Li Jen 
e de Chern Fui Lee Chen. A pretendente: RENATA FABIOLA DE OLIVEIRA, solteira, assis-
tente fi nanceiro, natural de Botumirim - MG, nascida em 07/05/1992, residente e domiciliada 
Subdistrito - SP, fi lha de Eugênio Rodrigues de Oliveira e de Maria Zenith da Costa Oliveira.

O pretendente: LUIZ FELIPE DUDEK, solteiro, engenheiro, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 10/11/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José 
Roberto Dudek e de Maria Gorete dos Santos Dudek. A pretendente: LIGIA MITHIE 
ARASHIRO, solteira, engenheira, natural de Santo André - SP, nascida em 26/02/1985, 
residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Yasunori Arashiro e de Ryoko Arashiro.

O pretendente: THIAGO SILVA MAYER, solteiro, engenheiro, natural de São Paulo - 
SP, nascido em 04/04/1985, residente e domiciliado Vila Santa Terezinha - SP, fi lho de 
João Carlos Mayer e de Elmina Manuela da Silva Mayer. A pretendente: ANA CLÁUDIA 
BURITI DE ALMEIDA, solteira, analista de câmbio, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 19/09/1987, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Benedito Lunguinho de 
Almeida e de Maria da Paz Buriti de Almeida.

O pretendente: ITAMAR XAVIER DE SIQUEIRA, divorciado, motorista, natural de Serra Talha-
da - PE, nascido em 09/05/1970, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José 
Xavier de Siqueira e de Lindonia Maria de Siqueira. A pretendente: MÔNICA DOS SANTOS 
MARQUES, solteira, estudante, natural de Ibitiara - BA, nascida em 15/10/1994, residente e 
domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Valdinês Xavier Marques e de Elenice dos Santos Marques.

O pretendente: LEONARDO MOREIRA DOS SANTOS, solteiro, ajudante geral, natural 
de Vitoria da Conquista - BA, nascido em 25/05/1998, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Cleomar Fernandes dos Santos e de Charlene Martins Moreira. 
A pretendente: ANA BEATRIZ SOUSA SANTOS, solteira, operadora de telemarketing, 
natural de Arneiroz - CE, nascida em 28/10/1997, residente e domiciliada Subdistrito - SP, 
fi lha de Edinaldo Nunes dos Santos e de Maria Edna de Sousa.

O pretendente: IGOR LIMA HOLANDA PINTO, solteiro, funcionário público, natural de For-
taleza - CE, nascido em 19/08/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Francisco Claudio Bezerra Holanda Pinto e de Maria Flávia França Lima Holanda. A pretendente: 
RUSSIEL MOSCON, solteira, atuária, natural de Cerro Largo - RS, nascida em 24/01/1977, 
residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Ademir Luiz Moscon e de Teresa Cleni Moscon.

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

Empresas & Negócios

O pretendente: PAULO HENRIQUE DE SOUSA PAIVA, divorciado, agente de manutenção, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 30/05/1980, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de José Paiva Cedro e de Maria Paula de Sousa Paiva. A pretendente: 
FRANCISLEIDE SILVA MAIA, solteira, professora, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 05/07/1981, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Vilson Ferreira Maia e 
de Francisca Edna da Silva Maia.

O pretendente: THIAGO TARDELLI VIVIANI, solteiro, cirurgião dentista, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 08/05/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de José Carlos Viviani e de Arlene Tardelli Viviani. A pretendente: ALINE DOS SAN-
TOS PEREIRA DA SILVA, solteira, aeromoça, natural de São Paulo - SP, nascida em 
28/11/1986, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Moacir Pereira da Silva e 
de Eva de Fatima dos Santos Pereira da Silva.

O pretendente: JOSÉ ELSON SAMPAIO, solteiro, impressor, natural de Itabaiana 
- PB, nascido em 16/12/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de José Mario Sampaio e de Maria do Socorro da Silva Sampaio. A pretendente: 
NÚBIA MARIA PEREIRA, solteira, vendedora, natural de Guarulhos - SP, nascida 
em 07/10/1982, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Ricardo José Pereira 
e de Maria Tereza Pereira.

O pretendente: MARCOS LUNGUINHO DE OLIVEIRA, solteiro, motoboy, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 03/06/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Severino Lunguinho de Oliveira e de Eurides Cordeiro de Oliveira. A pretendente: 
OLÍVIA DA SILVA NUNES, solteira, ascensorista, natural de Serra Branca - PB, nascida 
em 02/03/1990, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião Luis Nunes 
e de Maria Lúcia da Silva Nunes.

O pretendente: MARCELO SERPA BRAGA, divorciado, administrador, natural de Belo 
Horizonte - MG, nascido em 08/10/1965, residente e domiciliado na Santa Efi gênia, São 
Paulo - SP, fi lho de Ivan Moreira Braga e de Júlia de Carvalho Serpa Braga. A pretendente: 
FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS, divorciada, médica, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 27/08/1975, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Abel Nicolau 
dos Santos e de Alice Oliveira Santos.

SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 61.444.949/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL PARA O SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2017 (Em R$ Mil)
ATIVO    Nota       2.017
CIRCULANTE        1.021
Disponibilidades 764

Caixa           511
Bancos Conta Movimento  253

Disponibilidade em moeda Estrangeira 237
Espécie 4 237

Outros Créditos             12
Adiantamentos e antecip. salariais  4
Adiantamento p/Conta Imobilizado  4
Impostos e Contribuições a Compensar 4

Outros Valores e Bens              8
Despesas Antecipadas  8

NÃO CIRCULANTE             15
Realizável a Longo Prazo               -
Imobilizado  15
Imobilizado de Uso             15

Instalações  4
Moveis e Equipamentos de uso 20
Sist. de Comunicação - Equipamentos 10
Sistema de Processamento de Dados 16
(-) Depreciação Acumulada  (35)

Intangível -
Gastos c/ Aquisição Desenv. Logiciais 3
(-) Amortização Acumulada            (3)

TOTAL DO ATIVO       1.036

PASSIVO    Nota       2.017
CIRCULANTE          160
Outras Obrigações          160
Cobrança e Arrecadação de Tributos - IOF  17
Fiscais e Previdenciárias  25

Impostos e Contr. a Recolher 25
Diversos  118

Obrigação por aquisição de bens e direitos 3
Obrigações Trabalhistas 57
Provisão p/pagamentos a efetuar - ADM 58

NÃO CIRCULANTE -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 876

Capital social        1.036
   Domiciliados no País  1.036
Lucros Acumulados         (160)

TOTAL DO PASSIVO E PATR. LÍQUIDO       1.036

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO       2.017
Receitas da Intermediação Financeira       1.020

Rendas de operações de câmbio  1.020
Rendas com Títulos e Valores Mobiliários -

Despesas da Intermediação Financeira  (21)
(-) Despesas de Câmbio (21)
(-) Prejuízos c/titulos de Renda Fixa -

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 999
Outras Receitas/ Despesas Operacionais      (1.077)

Despesas de pessoal  (313)
Outras despesas administrativas  (458)
Despesas tributárias  (306)

Resultado Operacional  (78)
Resultado antes da Tributação s/ o Lucro e Participações  (78)
IRPJ e Contribuição Social -
Prejuízo (Lucro) Líquido do Exercício  (78)
Quantidade de cotas  1.036
Prejuízo Líquido por Cota do Capital Social (0,08)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Aumento Luc/Prej.

.  Realiz. de Capital  Acumul.       Total
Saldos em 01/01/2017       441          595         (82)        954
Aumento de Capital 595 (595) - -
Prejuízo líquido do Período           -              -         (78)        (78)
Saldos em 30/06/2017     1.036              -       (160)        876
Mutações do Período 595  -  (78)  (78)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA -  MÉTODO INDIRETO
       2.017

Fluxos de caixa das atividades operacionais  (76)
(Prejuízo) lucro líquido do exercício  (78)
Ajustes por:  Depreciações e amortizações  2
Variação de ativos e obrigações   49
(Aumento) redução em aplicação financeira  51
(Aumento) redução de outros créditos  (7)
(Aumento) redução de outros valores e bens  29
Aumento (redução) em outras obrigações            (24)
Caixa líquido das atividades operacionais       (27)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Compra de ativo permanente ou diferido  (3)
Caixa líquido obtido nas atividades de investimentos             (3)
Aumento (diminuição) do caixa e equival. de caixa no exerc.            (30)
Aumento (diminuição) do caixa e equivalente no exercício            (30)
Caixa e equivalente de caixa início do período  1.031
Caixa e equivalente de caixa fim do período  1.001

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PARA O SEMESTRE FINDO EM 30/06/2017

1. Contexto Operacional. Em 14 de setembro de 2016 conforme instrumen-
to particular de alteração contratual da sociedade Sagitur Viagens Turismo
Empreendimentos e Participações Ltda., alterou o objeto social para reali-
zar operações no mercado de câmbio, com a nova denominação social para
Sagitur Corretora de Câmbio Ltda. O Banco Central do Brasil em 10 de
fevereiro de 2017 através do Ofício 2515/2017 - BCB/Deorf/GTSP2 homolo-
gou o funcionamento da corretora. 2. Apresentação das Demonstrações
Contábeis. As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação
societária, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e apresentadas com as
diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, através do Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.  As de-
monstrações contábeis referente ao semestre findo em 30 de junho de 2017
estão sendo apresentadas em Reais mil e foram aprovadas pela administra-
ção da corretora em 09 de agosto de 2017. 3. Resumo das Principais Prá-
ticas Contábeis. Os principais critérios adotados para a elaboração das
demonstrações contábeis são os seguintes: a) Apuração de resultados. O
resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil
de competência de exercício. b) Estimativas contábeis. As demonstrações

contábeis, de acordo com as práticas contábeis brasileiras, incluem algumas
contas cujos valores são determinados por estimativas baseadas na expe-
riência baseadas na experiência passada, legislação vigente, probabilidade
de ocorrência de eventos sujeitos ou não ao controle da Administração, etc.
Essas stimativas são revistas pelo menos anualmente buscando-se determi-
nar valores que mais se aproximem das efetivas liquidações de ativos ou
passivos considerados. c) Imobilizado de uso. Estão contabilizados ao custo
da aquisição e as depreciações efetuadas pelo método linear, com base em
taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens, sendo
20% a.a. para Sistemas de Processamento de Dados e 10% a.a. para Insta-
lações , Móveis e Equipamentos, Sistemas de Comunicação. d) Ativo e Pas-
sivo circulante e não Circulante. São demonstrados pelos valores de realiza-
ção e liquidação, respectivamente, e contemplam as variações monetárias,
bem como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até a data do
balanço, reconhecidos em base pró rata dia. e) Provisão para imposto de
renda e contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social,
quando aplicáveis, são calculados com base no lucro tributavel ajsutado nos
termos da legislação pertinente. f) Prtovisão para férias. Constituída com
base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço e in-
clue as parcelas dos encargos sociais correspondentes. g) Caixa e Equiva-
lentes de Caixa. Caixa e equivalentes de caixa são representados por dispo-
nibilidades em moeda nacional e estrangeiras.

      2.017
Disponibilidades       1.001

Caixa  511
Banco Conta Movimento  253
Disponibilidades em moedas estrangeiras  237

4. Disponibilidades em Moedas Estrangeiras.       2.017
Moedas Estrangeiras          237
- Dólar Americano (220)  3
- Euro (978)   164
- Peso Argentino (706)  7
- Franco Suíço (425)  3
- Libra Esterlina (540)   35
- Dólar Canadense (165)  17
- Peso Chileno (715)  7
- Iene Japonês (470)  1
5. Capital Social. O capital social em 30 de junho de 2017, está represen-
tado por 1.036.381 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,
totalmente subscritas e integralizadas conforme instrumento particular de
alteração contratual de 14 de setembro de 2016. 6. Contingências. As de-
clarações de renda dos últimos cinco exercícios estão sujeitas à revisão e
aprovação pelas autoridades fiscais. Outros impostos e contribuições per-
manecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes por
períodos variáveis de tempo. 7. Remuneração de Capital Próprio. No se-
mestre de 2017 a instituição não distribuiu juros sobre capital próprio, con-
forme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 8. Ouvidoria. O componente
organizacional encontra-se em funcionamento e a sua estrutura atende às
disposições estabelecidas por meio da Resolução CMN 3.849 de 25 de
março de 2010. 9. Partes Relacionadas. A Corretora não possui transações
com outras partes relacionadas. 10. Remuneração da Administração. A
remuneração paga aos administradores estão assim representadas:

      2.017
Honorários da diretoria  78
11. Limites Operacionais. As instituições financeiras estão obrigadas a
manter um patrimônio de referência para o limite de Basiléia, compatível
com os riscos de suas atividades e dos ativos ponderados pelo risco. O PR
é calculado em conformidade com as Resoluções nº 4.192, 4.193 e 4.104 de
2013 do Conselho Monetário Nacional o qual abrange os riscos de créditos,
riscos de mercado e risco operacional. Em 30 de junho de 2017 o PR, cal-
culado para a Instituição está demonstrado a seguir:
Patrimônio de referência para os limites da Basiléia       2.017
Taxa de Câmbio   232
Taxa de Juros   1

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141225/O-6     CPF 038.885.198-88

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

São Paulo, 24 de agosto de 2017.
Ilmos. Senhores Diretores e Administradores da Sagitur Corretora de Câm-
bio Ltda. (Atual denominação da Sagitur Viagens, Turismo, Empreend. e
Participações Ltda). Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da
Sagitur Corretora de Câmbio Ltda. ("Instituição"), que compreendem o balan-
ço patrimonial em 30 de junho de 2017 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
semestre findo nessa data, bem como, as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nos-
sa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi-
nanceira da Sagitur Corretora de Câmbio Ltda., em 30 de junho de 2017, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o Semestre
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil. Base para Opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção à seguir
intitulada: "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis". Somos independentes em relação a "Instituição", de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros Assun-
tos. Conforme nota explicativa nº 1, o Banco Central do Brasil em 10 de
fevereiro de 2017 através do ofício 2515/2017 - BCB/Deorf/GTSP2 homolo-
gou o funcionamento da “Instituição”. Outras informações que acompa-
nham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A Administra-
ção da “Instituição” é responsável por essas outras informações que com-
preendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstra-
ções contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressa-
mos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em co-
nexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabili-
dade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se

esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstra-
ções contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no traba-
lho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da Admi-
nistração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não Temos nada a rela-
tar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança
pelas demonstrações contábeis. A Administração é responsável pela elabo-
ração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições au-
torizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a ad-
ministração é responsável pela avaliação da capacidade da "Instituição"
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda
liquidar a “Instituição” ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsá-
veis pela governança da "Instituição" são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis.
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além dis-
so: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro,

planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção re-
levante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
da Instituição. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações fei-
tas pela Administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela ad-
ministração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou circunstâncias que possa levantar dúvida significativa em rela-
ção à capacidade de continuidade operacional da "Instituição". Se concluir-
mos que existe uma incerteza relevante devemos chamar atenção em nos-
so relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulga-
ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a "Instituição" a não mais se manter
em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se
as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiênci-
as significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.

VENEZIANI AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP13744/O-1

Alcindo Takashi Itikawa - Contador CRC 1SP088652/O-9

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões 
neste jornal, consulte 

sua agência de 
confi ança, ou ligue 

para

3106-4171

netjen@netjen.com.br

Proposta que busca 
regulamentar o uso de 
piscinas e impor regras 
de segurança, como a ins-
talação de proteção para 
evitar a sucção de cabelos 
pelo ralo, foi aprovada na 
Comissão de Defesa do 
Consumidor no Senado. O 
texto aprovado segue em 
regime de urgência para 
a apreciação do Plenário 
do Senado. A proposta, 
entre outros pontos, torna 
obrigatória a instalação 
de dispositivo que evite 
o enlace de cabelos ou a 
sucção de membros do 
corpo pelo ralo. 

Além disso, impõe a 
instalação de um equipa-
mento manual que permi-
ta a interrupção imediata 
de sistemas automáticos 
para a recirculação de 
água em piscinas. O dispo-
sitivo deve fi car em local 
visível, bem sinalizado 
e de livre acesso para 
o caso de emergências. 
Também estabelece que 
a área das piscinas deve 
ter piso antiderrapante. 
“É uma matéria polêmica 
e de um alcance social 
impressionante”, avaliou 
o relator, senador Dário 
Berger (PMDB-SC).

A proposição cria pa-
drões mínimos de segu-
rança para a fabricação, 
construção, instalação e 
funcionamento de pisci-
nas ou similares, além de 
atribuir responsabilidades 
em caso de seu descum-
primento até mesmo aos 
construtores das piscinas. 
Fica determinado ainda, 
pelo projeto, que todos os 
produtos ou dispositivos 
de segurança para pis-
cina e similares deverão 
possuir certificado do 
Inmetro.

A proposta estabelece 
responsabilidades tam-
bém para os usuários, 
como o respeito à sina-
lização de advertência e 
às normas de utilização 
da piscina. Aos proprie-
tários e administradores, 
compete disponibilizar 
sinalização adequada de 
advertência e regras de 
utilização. O texto deter-
mina ainda que devem ser 
respeitadas as normas sa-
nitárias e de segurança na 
construção e manutenção 
das piscinas (Ag.Senado).

O senador Dário Berger 

apresentou um texto 

substitutivo, que foi aprovado 

pela Comissão.

Pedro França/Ag.Senado

Proposta 
regulamenta o 
funcionamento 

de piscinas
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        Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MANOEL NERES DA ROCHA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nova Canaã, BA, data-nascimento: 13/05/1961, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Neres da Rocha e de Ana 
Rosa de Jesus. A pretendente: LUZIDETE RODRIGUES ALENCAR, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Iuiu, BA, data-nascimento: 02/10/1957, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joviniano Paiva de 
Alencar e de Elvira Rodrigues.

O pretendente: JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itabaianinha, SE, data-nascimento: 30/01/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sinezio dos Santos 
e de Creuza Alves dos Santos. A pretendente: ALESSANDRA LUPIANHES MI-
RANDA RUIZ, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1972, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Claudio Lupianhes Miranda e de Maria de Lurdes Altamiro 
Lupianhes.

O pretendente: NYCOLAS NUNES FERRO, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Ferro da Silva e de Josefa Nunes Sil-
va. A pretendente: TATIANE DOS REIS HUCHARO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 24/08/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Coriliano Hucharo e de Andreia 
Aparecida dos Reis Hucharo.

O pretendente: ANDERSON DA SILVA VIANA, profi ssão: porteiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/03/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Humberto Rodrigues Viana e de Benedita 
Pereira da Silva Viana. A pretendente: ANGÉLICA REJANE DE OLIVEIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Manoel de Oliveira e 
de Rejane Maria da Silva de Oliveira.

O pretendente: JOECSON JOSÉ FARIAS MACHADO, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Humberto de Campos, MA, data-nascimento: 21/05/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Severo Lima Ma-
chado e de Marcelina Farias Machado. A pretendente: KARINE SENA BARROS, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 
19/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Iraildo Ferrei-
ra de Barros e de Iraci Soares de Sena.

O pretendente: DANIEL DOS SANTOS, profi ssão: pintor, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Capivari, SP, data-nascimento: 01/05/1976, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando dos Santos e de Benedicta Therezinha Fidelis 
dos Santos. A pretendente: TAIANE PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ires Pereira dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON CONSANI DA SILVA, profi ssão: impressor gráfi co, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Damasio da Silva e 
de Elisabete Consani da Silva. A pretendente: ADRIANA MARIA DE LIMA, profi ssão: 
encarregada de expedição, estado civil: divorciada, naturalidade: Taubaté, SP, data-
nascimento: 03/02/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Maria José de Lima.

O pretendente: JOHNATAN ANTUNES DA SILVA, profi ssão: manobrista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ednilson Pascoal da Silva e de Genecy Antu-
nes da Silva. A pretendente: RENATA DE CARVALHO SOUSA, profi ssão: jovem apren-
diz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1993, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Ivanildo Fernandes de Sousa e de 
Carmozina Maria de Carvalho Sousa.

O pretendente: OTINIEL LEANDRO DA SILVA JUNIOR, profi ssão: administrativo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1992, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Otiniel Leandro da Silva e de Ivanete Za-
netic da Silva. A pretendente: KAROL DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: assistente fi nan-
ceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Custodio da Silva 
e de Mirais Pereira de Oliveira Silva.

O pretendente: FABRICIO MACHADO DE OLIVEIRA, profi ssão: operador de torno 
CNC, estado civil: divorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nasci-
mento: 22/09/1980, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bene-
dito Alves de Oliveira e de Ana Luiza Machado de Oliveira. A pretendente: DOMÊNICA 
APARECIDA PEDRO DA LUZ, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edison Aparecido da Luz e de Fatima Aparecida Pedro.

O pretendente: MILTON VIRGILIO BEZERRA, profi ssão: segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 19/03/1968, residente 
e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Virgilio Laurindo Bezerra e de 
Maria Rosa Bezerra. A pretendente: JAISA JANUARIO BARBOSA, profi ssão: auxi-
liar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
14/02/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Janu-
ario Barbosa e de Eunice Adelia Barbosa.

O pretendente: JONATAS LUCAS RODRIGUES INACIO, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otoniel Inacio e de Andreia 
Paula Rodrigues Costa. A pretendente: KELMA CRISTINA FIRMO DA SILVA, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amaro Firmo 
da Silva e de Lailza Maria da Silva.

O pretendente: RODRIGO MARTINS DOS SANTOS, profi ssão: expedição em logís-
tica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sueli Martins dos Santos. 
A pretendente: PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/04/1996, residente 
e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Francisco Xavier da Silva Neto e de Antonia 
Aparecida Rodrigues da Silva.

O pretendente: RAFAEL VITOR SOARES PEREIRA, profi ssão: gerente, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1984, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Pereira e de Maria Lêda Soares 
Pereira. A pretendente: KILLIA VIEIRA DINIZ, profi ssão: veterinária, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1980, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Onofre Mendonça Diniz e de Maria Aparecida Vieira Diniz.

O pretendente: WEDERSON NOBERTO SANTOS DA SILVA, profi ssão: metalúrgi-
co, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 23/10/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Linoberto da Silva 
e de Claudia dos Santos. A pretendente: NICOLI DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/09/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jailson Neves 
Lima dos Santos e de Maria Arlene dos Santos.

O pretendente: ELIAS PEREIRA BRANDÃO, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Assaré, CE, data-nascimento: 28/10/1977, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otacilio Duarte Brandão e de Maria Pereira Brandão. A 
pretendente: ESTERFANY COSTA DOS ANJOS, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Ribeirão do Largo, BA, data-nascimento: 05/11/1995, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Deusdete Sousa dos Anjos e de Marleide 
Soares da Costa.

O pretendente: VINICIUS MENEZES OLIVEIRA, profi ssão: encarregado de bilheteria, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Antonio de Oliveira e 
de Ivonete de Oliveira dos Santos. A pretendente: ÉRICA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimen-
to: 31/08/1993, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Lourisvaldo Rosa dos 
Santos e de Celeste de Oliveira dos Santos.

O pretendente: ED LINCLN CANDIDO FERREIRA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1978, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Ferreira e de Luciria Candida. A 
pretendente: AVANILDE BIOPO SANTOS, profi ssão: secretária, estado civil: solteira, 
naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 17/11/1973, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de João Bispo Santos e de Cezinha Maria da Conceição.

O pretendente: JOÃO CICERO BARBOSA, profi ssão: instalador, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1954, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Adelino Barbosa e de Maria 
Ferreira Barbosa. A pretendente: FATIMA SUELI DE SOUZA, profi ssão: piloteira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
23/04/1957, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aminadar 
Ferreira de Souza.

O pretendente: CELIO DIAS, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São João Del Rei, MG, data-nascimento: 11/09/1965, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Dias e de Aparecida Zulmira Dias. A pretendente: 
ESTÉR VILMA DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: solteira, naturalidade: 
Lins, SP, data-nascimento: 23/08/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lha de João dos Santos e de Carminda Maria dos Santos.

O pretendente: CAIQUE MONTEIRO, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 11/10/1994, residente e domiciliado nes-
ta Capital, SP, fi lho de Junior Cesar Monteiro e de Maria das Graças Gomes Moreira 
Monteiro. A pretendente: JÉSSICA DA SILVA GOMES, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1997, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Carlos Gomes e de Maria Pereira 
da Silva.

O pretendente: JOSÉ MARTINS DE SANTANA, profi ssão: ajudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São José da Coroa Grande, PE, data-nascimento: 25/06/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Martins de Santana e 
de Marilene Souza de Santana. A pretendente: LAINE EVENIN ROSA DOS SANTOS, 
profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 04/06/1992, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Doralice Rosa 
dos Santos.

O pretendente: MANOEL EDSON VIEIRA, profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ibimirim, PE, data-nascimento: 01/06/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ednaldo José Vieira e de Maria Cordeiro Vieira. A preten-
dente: BIANCA DA SILVA ZANDONATO, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 20/10/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudemar Zandonato e de Angela Marcelino da 
Silva Zandonato.

O pretendente: ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo dos Santos e de Celia Maria 
dos Santos. A pretendente: KAULAENE CASSEMIRO DOS SANTOS, profi ssão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 15/11/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Tadeu dos Santos 
e de Elizaneth Cassemiro.

O pretendente: ALESSANDRO FIORITO DA SILVA, profi ssão: encarregado, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1973, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Vieira da Silva e 
de Edna Fiorito da Silva. A pretendente: TAMIRIS GOMES DE OLIVEIRA, profi s-
são: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/07/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edna 
Gomes de Oliveira.

O pretendente: DOUGLAS DE ARAUJO LUZ, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Saraiva da Luz e de Elaine 
Cristina de Araujo Luz. A pretendente: CAMILA SANTIAGO ROSA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1998, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Santino Francisco Rosa e de Maria Apa-
recida Santiago Rosa.

O pretendente: FABIO AUGUSTO MASCARENHAS, profi ssão: técnico de informá-
tica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renato Mauricio Mas-
carenhas e de Marcia da Silva Mascarenhas. A pretendente: AMANDA HERMES DE 
SOUZA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 14/04/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Cyro Robert Alves de Souza e de Marly de Souza Hermes Souza.

O pretendente: ERISVALDO DE SOUSA PAZ, profi ssão: auxiliar de estoque, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Campo Maior, PI, data-nascimento: 05/07/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco do Vale Paz e de Maria 
da Conceição de Sousa Paz. A pretendente: ROSIRIS DOS SANTOS SILVA, profi s-
são: copeira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/02/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz João 
Francisco da Silva e de Valdeci Maria dos Santos Silva.

O pretendente: JEAN CARLO DA SILVA BORGES, profi ssão: líder de portaria, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Patrocínio, MG, data-nascimento: 23/09/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edward Mariano Borges e de Sonia 
Maria Borges. A pretendente: EDITE CAMILO ANTUNES, profi ssão: líder de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Caratinga, MG, data-nascimento: 15/06/1970, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Antunes e de Tereza 
Camilo Antunes.

O pretendente: WILLIAN DA SILVA SALES, profi ssão: operador de armázem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/09/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Lacerda Oliveira Sales e de 
Simone Gomes da Silva Sales. A pretendente: CLAUDIA RODRIGUES ROQUE DA 
SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nasci-
mento: 07/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Claudio Roque da Silva e de Marilene Rodrigues de Santana.

O pretendente: GILDASIO FELIPE DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Almadina, BA, data-nascimento: 18/09/1969, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Felipe dos Santos e de Palmira Le-
oncio dos Santos. A pretendente: LUCIANA DE SOUZA FRANÇA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 16/04/1976, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel da Hora França e de Josefa 
Francisca de Souza França.

A pretendente: RENATA MICHELE OLIVEIRA DE LIMA, profi ssão: fi scal de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 19/08/1978, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivani Oliveira de Lima. A 
pretendente: PATRÍCIA KELLY BORGES SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itamaraju, BA, data-nascimento: 27/10/1996, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Cesar Alves Santos e de Lena Denice 
Souza Borges.

O pretendente: VICTOR RAMOS DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1994, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Edivaldo Ramos de Oliveira e de Paula Evelin Ramos 
de Oliveira. A pretendente: JULIANA SILVA HORACIO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1995, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdeci Martins Horacio e de Iracema 
Mendonça Silva.

O pretendente: LUCAS SANTOS, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 29/06/1989, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nazario dos Santos e de Cristina 
Santos. A pretendente: RENATA TORRES MACIEL, profi ssão: manicure, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Cado, PE, data-nascimento: 19/11/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinam Dias Maciel e de Eliane 
Torres Maciel.

O pretendente: ALEXSANDRO RODRIGUES, profi ssão: auxiliar administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1992, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Vera Lucia Rodrigues. A pretendente: 
DANIÉLLA SILVA COSTA, profi ssão: auxiliar de saúde bucal, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Ferreira da Costa e de Lusilene Ferreira 
da Silva Costa.

O pretendente: WELLINGTON ALVARENGA DE SOUZA, profi ssão: vigilante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Roberto de Souza e de 
Maria Catarina Alvarenga de Souza. A pretendente: FLAVIA DA SILVA DE JESUS, 
profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 17/12/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Pereira de Jesus e de Vera Inez da Silva Santos.

O pretendente: GUILHERME ALVES DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elinaldo Vieira dos Santos e de Railda 
Alves Luiz dos Santos. A pretendente: BEATRIZ ROSSATO DE SOUZA, profi ssão: 
auxiliar de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/05/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose de Sou-
za e de Margarete Rossato.

O pretendente: FELIPE IGNACIO CUNHA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 24/10/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudinei Cunha e de Sandra Ignacio 
Cunha. A pretendente: NATASHA PAMPONET ZANINI, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anderson Zanini e de Ana Cristina 
Pamponet da Silva.

O pretendente: ALAN DANTAS DE SOUZA, profi ssão: ajudante de mecânico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Souza e de 
Rosalia de Jesus Dantas. A pretendente: FABIOLA FERREIRA SILVA, profi ssão: 
balconista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/03/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edineia 
Ferreira Silva.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ BORGES DA SILVA, profi ssão: assistente de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Borges da Silva e 
de Lucidalva Rocha da Silva. A pretendente: JENIFFER BRUNA DE CARVALHO, 
profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 21/09/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Aparecido de Carvalho e de Katia Aparecida Penna de Carvalho.

O pretendente: EDEILDO ROCHA DAS NEVES, profi ssão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 08/06/1987, residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Edval Santos das Neves e de Yêda Rocha das Ne-
ves. A pretendente: NATASHA BASAGLIA DOS SANTOS DANIEL, profi ssão: auxi-
liar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josafa dos 
Santos Daniel e de Zilda Aparecida Basaglia.

O pretendente: EDUARDO CAVALCANTE SILVA, profi ssão: apontador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Alagoinha, PE, data-nascimento: 24/12/1983, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Maria de Melo Silva e de Maria de 
Fatima Cavalcante Silva. A pretendente: CRISTIANE DA CONCEIÇÃO FERREIRA, 
profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Teresina, PI, data-nas-
cimento: 06/09/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fran-
cisco Manoel Ferreira e de Maria do Carmo da Conceição Ferreira.

O pretendente: JONAS FERREIRA DOMINGUES DE ARAÚJO, profi ssão: polidor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ricardo Silva Araújo e 
de Caren Ferreira Domingues. A pretendente: JAQUELINE DE SOUZA BEZERRA, 
profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 09/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Mauro Laurindo Bezerra e de Luciana Cristina de Souza.

O pretendente: LEONARDO ALVES DOS SANTOS, profi ssão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1995, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Valdivino Teodoro dos Santos e de Maria Alves Pires 
Cassola. A pretendente: VITÓRIA DE CASSIA ALVES DOMINGUES, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio do Amaral Domin-
gues e de Vania de Cassia Alves de Souza.

O pretendente: RUBENS CHRISTINO DA SILVA JUNIOR, profi ssão: atendente de 
saque, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Christino da Silva 
e de Laura Cavalcante Lima da Silva. A pretendente: ROSELI BEDIN BARBOSA, 
profi ssão: vigilante, estado civil: divorciada, naturalidade: São João do Caiua, PR, data-
nascimento: 02/03/1968, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Edevaldo 
Eufrasio Barbosa e de Elza Bedin.

O pretendente: ALEILDO SENA ALVES, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Ipirá, BA, data-nascimento: 21/08/1970, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edgar Alexandre Alves e de Maria de Lourdes Sena. A pretenden-
te: GILDETE FERNANDES DE SOUZA, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Lapão, BA, data-nascimento: 08/10/1970, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Gildasio Alves de Souza e de Augusta Fernandes de Souza.

O pretendente: ALEX SANDRO DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: cobrador de 
onibus, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
27/06/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Rober-
to Pereira e de Maria Benedita Pereira. A pretendente: ROBERTA PALOMA DE CAR-
VALHO CAVALCANTI, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 22/03/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Norberto Pedro Martins Cavalcanti e de Yara Moreira Cavalcanti.

O pretendente: JOSÉ ENEAS DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Pindoba, AL, data-nascimento: 10/01/1951, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eneas Xavier da Silva e de Alice Bento da Silva. A preten-
dente: EDITE LOURENÇO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, natura-
lidade: Ibiranga, PE, data-nascimento: 22/11/1951, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Lourenço da Silva e de Eliza Lourenço da Silva.

O pretendente: MARCO AURÉLIO PEREIRA, profi ssão: encarregado de obras, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 08/02/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edineide Delfi no Pereira. A preten-
dente: AUDJANE GOMES NASCIMENTO, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Pindaré-Mirim, MA, data-nascimento: 17/08/1979, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ximenes Nascimento e de Francisca 
Maria Gomes Melônio.

O pretendente: ITAMAR ARAUJO LEITE, profi ssão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Baixa Grande, BA, data-nascimento: 11/07/1960, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Pinheiro Leite e de Maria Helena Arau-
jo. A pretendente: CÍCERA APARECIDA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1975, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Geraldo da Silva e de Maria 
Aparecida Jeronimo da Silva.

O pretendente: JOSÉ EDINALDO AQUINO DE CARVALHO, profi ssão: eletricista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 14/11/1961, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Job Belarmino de Carvalho 
e de Maria Aquino de Carvalho. A pretendente: CLEONICE SOARES CESÁRIO, pro-
fi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/01/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Ce-
lestino Cesario e de Rita de Jesus Soares Cesário.

O pretendente: JESSÉ SILVA PEREIRA, profi ssão: fi scal de loja, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1989, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio do Vale Pereira e de Ester Gonçalves da Silva 
Pereira. A pretendente: YARA MARINA QUEIROZ PADILHA, profi ssão: assistente 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/06/1995, residente e domiciliada em Mogi das Cruzes, SP, fi lha de Marco Antonio de 
Queiroz Padilha e de Maria Luisa da Silva.

O pretendente: TIAGO VIANA DOS SANTOS, profi ssão: colorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 29/04/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gildo Francisco dos Santos e de Selma Batista 
Viana. A pretendente: MILENE SILVA DE QUEIROZ, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josué Oliva de Queiroz e de Nilda 
Leite da Silva.

O pretendente: ALEF PINHEIRO DE SOUZA, profi ssão: ajudante de motorista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pascoalino Augusto de Souza e 
de Solange Pinheiro de Souza. A pretendente: LAIANE ESTRELA DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/10/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Edilson 
dos Santos e de Teodora Souto Estrela.

O pretendente: DAVI DE OLIVEIRA CARRERA, profi ssão: porteiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 24/04/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moises de Oliveira Carrera e de Vani-
ce Ribeiro Carrera. A pretendente: ELIZABETE OLIVEIRA DE BARROS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz de Barros e de 
Eliana Dias de Oliveira.

O pretendente: RONALDO DE SOUZA CABRAL DUEÑAS AUGUSTO, profi s-
são: autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/05/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Due-
nãs Gonzales Augusto e de Elisangela de Souza Cabral Augusto. A pretendente: JÉS-
SICA LOHANY DA SILVA BRITO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Castanhal, PA, data-nascimento: 05/01/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Fernandes da Silva e de Edja da Silva Brito.

O pretendente: DAMIÃO MANOEL DE LIMA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olavo Manoel de Lima e de Maria 
Madalena de Carvalho Lima. A pretendente: PATRICIA APARECIDA FERREIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 
07/04/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, fi lha de Ednaldo Lopes 
Ferreira e de Maria Osita Ferreira.

O pretendente: GUILHERME BARBOZA DE ARAÚJO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Natal, RN, data-nascimento: 17/01/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Cesar Barboza Curi e de Elaine Cris-
tina de Araújo. A pretendente: SARA RODRIGUES DIAS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 14/11/1995, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Sebastião Rodrigues de Araújo e de Cristina Pereira Dias.

O pretendente: PAULO HENRIQUE CAVALCANTI, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Gomes Cavalcanti e de Maria Lucia 
Cavalcanti. A pretendente: CHRISTY ANNE KEIKO TAKEHANA, profi ssão: feirante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clovis Takeiti Takehana e de 
Rosana Takehana.

O pretendente: RAFAEL EXPEDITO DE JESUS ALVES, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adenilson Ribeiro Alves e de Marian-
gela de Jesus. A pretendente: LARISSA DE ASSIS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Moreira dos Santos e de Maria 
Elisete de Assis Santos.

O pretendente: MARIVAM BASTOS DE FREITAS, profi ssão: gesseiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Gentio do Ouro, BA, data-nascimento: 12/11/1974, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nasiozeno Paiva de Freitas e de Ivonete 
de Freitas Bastos. A pretendente: FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jesemiro de Oliveira e de 
Edna Santos de Oliveira.

O pretendente: WILLIAM RODRIGUES DE AZEVEDO VIEIRA, profi ssão: mecâni-
co, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1994, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Airton de Azevedo Vieira e de Eliana 
Rodrigues da Conceição. A pretendente: ANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Flores, PE, data-nascimento: 
23/02/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira 
dos Santos e de Maria Leonilda Pereira do Nascimento.

O pretendente: FÁBIO MARTINS DA SILVA, profi ssão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Martins da Silva e de Maria Auxilia-
dora da Silva. A pretendente: SUELI GOMES SANTOS, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Joaquim dos Santos e de 
Maria Nazare Gomes.

O pretendente: ROBERTO DE JESUS COUTINHO, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1979, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Altino Coutinho e de Marinalva Coutinho de 
Jesus. A pretendente: VIVIANE SILVA BORGES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1977, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo José Borges e de Maria da Penha Silva Borges.

O pretendente: CARLOS CAIQUE DE FREITAS, profi ssão: auxiliar administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos de Freitas e de Maria 
Aparecida Costa. A pretendente: DAYZE ROBERTA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: 
promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 06/11/1989, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Manoel Miranda da 
Silva e de Vera Lucia Ferreira.

O pretendente: JOSIAS TOREGIANI DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerson Aparecido de Souza e de 
Adenice Marinês de Souza. A pretendente: FABIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, profi s-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 
30/05/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Teixeira 
de Oliveira e de Francisca Pereira de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ GIOVANE SOUZA NASCIMENTO, profi ssão: assistente de 
atendimento, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
03/05/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Izaias da Silva 
Nascimento e de Maria do Socorro Viana Souza Silva. A pretendente: INGRID MOREI-
RA LAMARCA, profi ssão: jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 25/09/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Aparecido Vieira Lamarca e de Vivian Aparecida Moreira Lamarca.

O pretendente: WILLIAM DOS SANTOS SILVA, profi ssão: soldador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 09/05/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nunes Silva e de Maria 
Telma Batista dos Santos. A pretendente: LUANDA SANTANA CRUZ, profi ssão: au-
xiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 
17/02/1991, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de João Filho da Silva Cruz 
e de Iva Moreira Santana 
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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