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“Muitas pessoas 
perdem as 
pequenas alegrias 
enquanto aguardam 
a grande felicidade”.
Pearl S.Buck (1892/1973)
Escritora norte-americana

BOLSAS
O Ibovespa: -0,07% Pontos: 
70.835,05 Máxima de +0,49% 
: 71.234 pontos Mínima de 
-0,52% : 70.516 pontos Volu-
me: 12,13 bilhões Variação em 
2017: 17,61% Variação no mês: 
7,46% Dow Jones: +0,25% Pon-
tos: 21.948,10 Nasdaq: +0,95% 
Pontos: 6.428,66 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1488 Venda: R$ 3,1493 
Variação: -0,35% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: -0,4% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1465 Venda: R$ 
3,1471 Variação: -0,53% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1270 
Venda: R$ 3,2800 Variação: 
-0,39% - Dólar Futuro (setembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,40% 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$ 1.322,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,62% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 132,000 
Variação: -0,68%.

Cotação: R$ 3,1475 Variação: 
-0,46% - Euro (17h30) Compra: 
US$ 1,191  Venda: US$ 1,1911  
Variação: +0,14% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7460 Venda: R$ 
3,7480 Variação: -0,21% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6730 Ven-
da: R$ 3,8870 Variação: -1,02%.

Futuro: 0% Pontos: 71.425 Má-
xima (pontos): 71.960 Mínima 
(pontos): 71.115. Global 40 
Cotação: 928,519 centavos de 
dólar Variação: +0,07%.

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) 

vai manter sua estratégia para 
a assembleia geral extraordi-
nária (AGE) da JBS, marca-
da para hoje (1), afi rmou a 
diretora da área de Mercado 
de Capitais do banco, Eliane 
Lustosa. Segundo ela, a deci-
são do colegiado da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) 
de não se manifestar sobre o 
suposto impedimento de voto 
dos irmãos Batista na reunião 
de acionistas não muda a inten-
ção de voto já tornada pública 
pela instituição de fomento.

     

BNDES: decisão da CVM não 
muda voto do banco em 
ação contra irmãos Batista

“O nosso foco é que a decisão 
na assembleia seja no melhor 
interesse da empresa”, disse a 
jornalistas após participar do 
InfraInvest, no Rio. No dia 14 
de agosto, o BNDESPar, braço 
de participações do banco, que 
detém 21,3% do capital da JBS, 
divulgou nota com sua intenção 
de voto. Entre outros pontos, 
declarou que votará favoravel-
mente à promoção de ação de 
responsabilidade civil pela JBS 
contra o administrador Wesley 
Mendonça Batista e os ex-admi-
nistradores Joesley Mendonça 
Batista, Florisvaldo Caetano de 
Oliveira e Francisco de Assis e 

Silva, por prejuízos causados ao 
seu patrimônio em razão dos atos 
ilícitos confessados no âmbito do 
acordo de colaboração premiada

A BNDESPar vai votar con-
tra a revisão do aumento da 
remuneração anual dos ad-
ministradores do frigorífi co. 
Eliane Lustosa reforçou o papel 
do BNDES de induzir as boas 
práticas de governança corpo-
rativa em empresas investidas. 
“Enquanto estou em um proje-
to, tenho a obrigação, enquanto 
gestor de recursos públicos, de 
acompanhar as boas práticas”, 
disse, explicando que em seu 
voto o banco enumera o que 

Caso os acionistas aprovem, os atuais administradores terão que se afastar do comando da 

companhia, hoje presidida por Wesley Batista.

considera ser essas melhores 
práticas no caso da JBS.

A assembleia marcada para 
hoje foi convocada a pedido da 
BNDESPar, na condição de acio-
nista detentor de mais de 5% do 

capital social da JBS. De acordo 
com Eliane, alguns investidores 
demonstraram a disposição de 
apoiar a proposta do banco de 
fomento. Caso os acionistas 
aprovem a adoção de uma 

ação de responsabilidade, os 
atuais administradores even-
tualmente processados terão 
que se afastar do comando da 
companhia, hoje presidida por 
Wesley Batista (AE).

O nível de atividade da in-
dústria paulista avançou 1% 
em julho na comparação com 
o mês anterior, contabilizado 
o ajuste sazonal. Sem o ajuste 
a elevação, o resultado é de 
3,2% em julho ante junho e 
na comparação com junho do 
ano passado é de 0,4%. No acu-
mulado do ano foi registrada 
queda de 3,1%, segundo o In-
dicador de Nível de Atividade 
(INA) divulgado ontem (31) 
pela Fiesp.

De acordo com a entidade, 
o avanço foi infl uenciado pe-
las vendas reais, que subiram 
4,3%, seguidas por número de 
horas trabalhadas na produção 
(0,7%) e o nível de Utilização da 
Capacidade Instalada (NUCI), 
com avanço de 0,6 ponto per-
centual, na série com ajuste. 
Segundo o diretor do Departa-
mento de Pesquisas e Estudos 
Econômicos (Depecon) da 

O avanço foi infl uenciado 

pelas vendas reais, que 

subiram 4,3%.

A Petrobras aumenta o preço 
da gasolina em 4,2% nas refi na-
rias de todo o país a partir de hoje 
(1º), no maior reajuste desde 
a implantação da nova política 
de preços há dois meses. As 
informações constam da página 
da Petrobras na Internet, onde é 
anunciado, ainda, um aumento 
de 0,8% para o óleo diesel tam-
bém para hoje. Embora a Petro-
bras não fale sobre o assunto, a 
alta está diretamente ligada aos 
aumentos da cotação da gasolina 
em decorrência da tempestade 
Harvey, que vem devastando os 
estados do Texas e de Louisiana. 
Com o aumento que passa a 
vigorar a partir de hoje, o preço 
da gasolina acumula alta nos 
últimos quatro dias (20 de agosto 
a 1º de setembro) de 4,7% e o 
óleo diesel de 4,2%.

Aprovadas pela diretoria 

Depois de 13 anos ajudando 
a reorganizar as forças de se-
gurança do Haiti e a controlar 
a violência e os efeitos da insta-
bilidade política local, as tropas 
brasileiras começam a deixar 
ontem (31) o país caribenho. 
Uma cerimônia na capital, 
Porto Príncipe, marcou o início 
ofi cial da desmobilização do 
batalhão brasileiro. O evento 
contou com a presença do 
ministro da Defesa, Raul Jung-
mann, que viajou para o Haiti 
na companhia de uma comitiva 
formada por militares e civis.

“À meia-noite do dia 1º de 
setembro, encerramos ofi cial-
mente as operações. Isso quer 
dizer que, a partir de amanhã 
(2), nenhum soldado brasilei-
ro sairá às ruas armado para 
realizar patrulha ou qualquer 
operação”, disse o comandante 
da missão, general Ajax Porto 

Pinheiro. O cronograma de 
desmobilização prevê que 85% 
dos 981 militares brasileiros no 
país sejam trazidos de volta ao 
Brasil até 15 de setembro. 

Os outros 152 militares 
soldados e oficiais ficarão 
encarregados de proteger 
as instalações brasileiras e 
cuidar das últimas medidas 
administrativas necessárias à 
repatriação de todo o material 
e equipamento brasileiro até 
15 de outubro. “Acredito que 
estamos deixando um país em 
condições de seguir seu próprio 
caminho e que esta estabilidade 
se manterá”, acrescentou o ge-
neral, destacando que as forças 
de segurança haitianas ainda 
vão precisar de mais investi-
mentos nacionais para reforço 
de pessoal e aparelhamento, 
mas já têm condições de manter 
a lei e a ordem (ABr).

Pelo cronograma de desmobilização, 85% dos 981 militares 

brasileiros no país voltarão ao Brasil até 15 de setembro.

São Paulo - O deputado fe-
deral Marcus Pestana (PSDB-
-MG) criticou ontem (31), a 
falta de articulação dos líderes 
no Congresso para a aprovação 
da reforma política, afi rmando 
que ela corre risco de “morrer 
na praia” devido ao pouco 
tempo hábil. “Temos 30 dias 
para resolver essa questão para 
2018”, lembrou o tucano, que 
é vice-presidente da comissão 
de reforma política na Câmara.

Ontem, o líder do governo na 
Câmara, deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB) admitiu que a 
falta de acordo pode inviabilizar 
a aprovação da reforma políti-
ca. A proposta relatada pela de-
putada Shéridan (PSDB-RR), 
que prevê o fi m das coligações 
e institui cláusula de barreira 
aos partidos, foi adiada para a 
próxima semana ou até mesmo 
a seguinte, por causa do feriado 
de 7 de setembro. A proposta 
que propõe o distritão e o fi nan-
ciamento público de campanha 
também está parada por falta 
de acordo. Para valer para a 
próxima eleição, as mudanças 
têm que ser aprovadas até o 
começo de outubro.

Para Pestana, a falta de coor-
denação dos líderes é um claro 
sinal da necessidade de se fazer 
a reforma. “Imagina a bagunça 
que é uma reunião de líderes, 
com 27 partidos”, criticou. “A 
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Sérgio Moro nega 
transferência de Cunha 

São Paulo - O juiz federal 
Sérgio Moro negou, ontem 
(31), a transferência defi niti-
va do ex-deputado Eduardo 
Cunha para a penitenciária no 
Distrito Federal. O magistrado 
autorizou somente que o pee-
medebista seja transportado 
para Brasília com o fi m de 
prestar depoimento ao juiz da 
10ª Vara Vallisney Oliveira.

O juiz de Brasília havia en-
caminhado petição da defesa 
de Cunha, que pedia a trans-
ferência do ex-parlamentar, 
condenado na Lava Jato, para o 
Distrito Federal. Em despacho, 
Moro afi rma que Cunha “está à 
disposição para ser apresentado 
para o referido interrogatório, 
devendo ser requisitada a 
apresentação dele pela Polícia 
Federal pelo Juízo da 10ª Vara”.

No entanto, o magistrado 
negou que o peemedebista 
permaneça preso em Brasília. 
“Inexiste causa para tanto, 
observando que a família do 
condenado sequer reside na-
quela localidade”, anotou (AE).

Brasília - O ministro da 
Educação, Mendonça Filho, 
culpou a crise econômica pelo 
quadro de estagnação do siste-
ma privado do ensino superior. 
A explicação foi apresentada 
durante divulgação, ontem 
(31), dos dados do Censo da 
Educação Superior de 2016. 
O levantamento aponta que 
foram registradas 8,05 milhões 
de matrículas em cursos de 
nível superior em 2016, ante 
8,03 milhões de matrículas em 
2015, o que representa variação 
de apenas 0,2%.

“As famílias empurram jovem 
para que possam ajudar na 
renda familiar, o que difi culta 
os planos de acesso à educação 
superior”, argumentou o minis-
tro. O Censo mostrou ainda que, 
pela primeira vez em 11 anos, 
o número de alunos na rede 
particular de ensino superior 
caiu. Em 2016, as instituições 
de ensino particular tinham 6,05 
milhões de matriculados - 16,5 
mil estudantes a menos do que 
no ano anterior. Para represen-
tantes do setor, a queda se deve 
à redução dos contratos do Fies 
e à crise econômica no País.

O ministro Mendonça Filho 
rejeitou relacionar, no entanto, a 
queda do número de estudantes 
na rede particular com a decisão 
do governo federal de restringir 
o acesso ao Fies, colocando 

Ministro da Educação, 

Mendonça Filho.
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Ciclofaixa na Av. Brasil
A Prefeitura de São Paulo vai 

inaugurar no próximo dia 7 de 
setembro, feriado da Indepen-
dência do Brasil, a ciclofaixa de 
lazer no eixo das Avenidas Brasil-
-Henrique Schaumann-Paulo VI. A 
nova estrutura cicloviária vai ligar 
o Parque do Ibirapuera à Av. Su-
maré, onde já há uma ciclovia. Vai 
funcionar aos domingos e feriados 
nacionais das 7h às 16h.

Nível de atividade na indústria 
paulista cresceu 3,2% em julho

fl ação em queda, o efeito da 
liberação dos recursos de con-
tas inativas do FGTS, os juros 
menores, a demanda externa 
aquecida, que infl uencia as 
exportações. Esse conjunto 
de fatores sinaliza, apesar de 
pequena e lenta, recuperação 
da atividade industrial”, disse. 
Segundo ele, entre abril e julho, 
a média de crescimento do INA 
foi de 1%, o que leva a superar 
a projeção de fechamento do 
ano, de 1,7% para próximo de 
2,5% e 3%.

De acordo com o levantamen-
to, dos 20 setores pesquisados, 
70% cresceram em julho. Os 
destaques fi caram por conta 
de produtos químicos, com 
alta de 2,2% em julho, na série 
com ajuste sazonal. As horas 
trabalhadas na produção avan-
çaram 2,3%, o total de vendas 
reais 4,7% e o NUCI 0,2 ponto 
percentual (ABr).

Fiesp, Paulo Francini, o consu-
mo é um dos principais fatores 
a colaborar para o resultado.

“Para isso, temos uma in-

Militares brasileiros 
começam a deixar o Haiti

Reforma política corre 
risco de ‘morrer na praia’

representação tem que ter fi l-
tros para que a governabilidade 
não seja baseada no presiden-
cialismo de cooptação. Como 
fazer reforma da previdência 
com esse quadro de pulveri-
zação?”, questionou.

O tucano disse que sempre 
foi contra o distritão, que con-
sidera “uma falência do sistema 
partidário”, mas que foi conven-
cido a votar por ele como ga-
rantia para uma transição para 
o distrital misto em 2022. “Mas 
até essa alternativa já subiu no 
telhado”, lamentou, ao afi rmar 
que também a ideia de restituir 
o fi nanciamento privado voltou 
a circular em meio à polêmica 
sobre a criação de um fundo 
eleitoral de R$ 3,6 bilhões para 
o ano que vem. Ele ponderou, 
no entanto, que “não há clima 
político” para essa discussão 
no momento (AE).

"Culpa da crise" por queda 
de matrículas no ensino

como regras, por exemplo, a 
exigência de nota mínima de 
450 pontos no Enem e teto de 
renda para os candidatos.

“Não há nenhuma relação. 
Acreditamos, inclusive, que o 
novo Fies vai possibilitar uma 
curva crescente de acesso à 
educação superior. A última 
oferta [de vagas] do programa é 
inferior à nossa projeção já den-
tro das novas regras”, afi rmou.

Já a secretária executiva do 
MEC, Maria Helena Guimarães 
de Castro, admitiu a relação do 
Fies com a queda do número 
de matrículas no ensino supe-
rior privado, mas disse que os 
resultados foram impactados 
pela gestão no mandato da 
ex-presidente Dilma Rousseff. 
“A grande desaceleração foi 
em 2015 e impactou 2016, por 
essa razão estamos vendo essa 
tendência” (AE).

Petrobras aumenta preço da 
gasolina em 4,2% nas refi narias

executiva, as alterações objeti-
vam dar maior autonomia para 
a área técnica de marketing e 
comercialização da estatal visan-
do realizar ajustes nos preços, 
que podem mudar a qualquer 
momento, desde que os rea-
justes acumulados por produto 
estejam, na média Brasil, dentro 
de uma faixa determinada (-7% 
a +7%), respeitando a margem 
estabelecida pelo Gemp (Grupo 
Executivo de Mercado e Preços).

No entendimento da Petro-
bras, com a revisão anunciada, a 
nova política de preços permite 
maior aderência dos preços do 
mercado doméstico ao mercado 
internacional no curto prazo e 
possibilita competir de maneira 
mais ágil e efi ciente, recupe-
rando parte do mercado que a 
empresa vinha perdendo para 
os derivados importados (ABr).



COLUNA DO HERÓDOTO

A exploração foi feita 

em ritmo feroz. A 

exuberância da fl oresta 

vista desde o mar 

deixava ver a copa das 

árvores que durante 

uma certa época do 

ano produziam fl ores 

amarelas. 

A beleza da árvore foi a 
sua perdição. De longe 
os exploradores iden-

tifi cavam o pau brasil e con-
tatavam os índios para que o 
derrubasse. Algumas árvores 
eram tão grandes que o tronco 
vermelho chegava a 30 metros 
de altura. No primeiro século 
que portugueses e franceses 
se dedicaram a explorar o pau 
brasil derrubavam uma média 
de 50 árvores por dia, cerca 
de dois milhões de paus bra-
sil foram cortados, picados, 
desgalhados e embarcados 
para a Europa, via Portugal 
ou França. 

Era a riqueza que os nave-
gadores podiam colher, uma 
vez que não encontraram 
nem ouro, nem prata, nem 
qualquer outro mineral que 
fi zesse fortunas. Cada navio 
levava cerca de 5 mil toras 
por viagem e em um único 
depósito haviam 100 mil esto-
cadas aguardando transporte. 
Foi iniciada uma jornada que 
levou a árvore à beira da 
extinção, tal a quantidade de 
madeira extraída. 

Assim a posse do Brasil se 
deu sob o signo do ataque 
desavergonhado na natureza e 
sem que alguém se dispusesse 
a pôr um paradeiro na árvore 
que os índios chamavam de 
ibirapitanga. 

Ao mesmo tempo que a 
Mata Atlântica perdia sua 
rainha, ela era considerada 
um estorvo para se implantar 
uma economia baseada na 
agricultura tropical. Com a 
instalação da indústria da cana 
de açúcar, especialmente na 
Bahia e Pernambuco, a fl ores-
ta foi derrubada, incendiada 
e, aos trancos e barrancos, 
transformadas em áreas de 
plantação. Um método que se 
usa ainda hoje no Brasil em 
áreas do cerrado e da fl oresta 
amazônica, agora liderado 
pela soja e pelo  gado. 

Era uma política de terra ar-
rasada, sem qualquer cuidado 
e guiada pela ânsia de conse-
guir produtos de exportação 
com bons preços no mercado 
mundial. Parte da floresta 

litorânea foi deixada em paz 
por causa o relevo acidentado 
e mais difi cultoso para a ins-
talação  dos latifúndios. Nem  
mesmo a expansão do café 
poupou a Mata Atlântica, foi 
derrubada ao longo de todo 
o vale do rio Paraíba do Sul, 
desde o Rio de Janeiro em 
direção a São Paulo. 

Em busca de terras mais 
férteis o café derrubou a co-
bertura fl orestal do chamado 
oeste paulista produtor do que 
fi cou conhecido na época do 
império e da república velha 
de ouro verde. Sem o ouro e 
a prata pilhados dos povos do 
Peru e da Bolívia, reservados 
para os espanhóis, a produção 
agrícola sustentou a jovem 
nação por, pelo menos, quatro 
séculos.

O que restou da Mata Atlân-
tica sofre novas e impiedosas 
investidas. Com a aproxima-
ção das grandes cidades, caça-
dores, palmiteiros, catadores 
de samambaias e bromélias, 
xaxim, descobriram que eles 
valiam dinheiro. Lenha para 
aciaria, para fornos à carvão, e 
arranjos que tem bons preços 
nas fl oriculturas da moda. Os 
animas são vendidos, contra-
bandeados, ou simplesmente 
mortos ou pela arma de fogo 
ou pelos pneus das poderosas 
SUVs quatro por quatro. 

Por que não passar por 
cima de uma jararaca que está 
estendida na estrada, ou atro-
pelar um veado que escapou 
dos cães das propriedades 
de veraneio? A mais recente 
ameaça é a invasão das áreas 
protegidas, algumas de ma-
nanciais das grandes cidades 
e implantar loteamentos 
clandestinos. Todos têm o  
direito de ter uma chacrinha 
e para isso o face book dá 
uma grande ajuda. Invasores e 
loteadores inescrupulosos pi-
cam os terrenos em pequenas 
propriedades e vendem com 
documentação. Geralmente 
um compromisso de compra e 
venda que os  incautos acham 
que é uma escritura. 

Pouco resta da Mata Atlân-
tica que continua sofrendo a 
pressão das grandes cidades 
que estão a menos de 100 
quilômetros do mar. É preciso 
que os que têm consciência 
ajudem a preservar o que res-
ta, pressionem o Estado para 
primeiro educar e depois com-
bater os atuais depredadores.   

(*) - Âncora do Jornal da Record 
News, também ao vivo no
Facebook, Youtube e R7.

COLUNA DO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

Jararaca na estrada 
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O Florence não deverá 

retornar às imediações do 

planeta até outubro de 2024.

Um asteroide de mais de 4 
km de diâmetro vai passar pela 
Terra hoje (1), segundo a Nasa. 
Chamado de “Florence”, ele é o 
maior já registrado pela agên-
cia. Mas a Nasa garante que o 
asteroide não apresenta riscos. 
O Florence foi descoberto em 
março de 1981 e passará pela 
Terra a uma distância de sete 
milhões de quilômetros.

“É o maior objeto celeste 
a passar tão perto do nosso 
planeta desde a descoberta do 
primeiro asteroide nas proximi-
dades da Terra, há mais de um 
século.”, confi rmou a Nasa em 
seu site. Segundo Paul Chodas, 
responsável pelo Centro para o 
Estudo de Objetos Próximos à 
Terra, da Nasa, “muitos aste-
roides conhecidos cruzaram a 
Terra com uma distância mais 
curta do que fará o Florence, 
porém, todos eles eram me-
nores”.

Os cientistas da Nasa também 
planejam estudar o asteróide 
durante sua passagem, utili-
zando poderosos telescópios 
na Califórnia e em Porto Rico. 
“As imagens resultantes devem 
permitir determinar as dimen-
sões exatas do asteroide e tam-
bém revelar os detalhes de sua 
superfície com uma precisão 
de 10 metros”, comentaram. O 
Florence não deverá retornar 
às imediações do planeta até 
outubro de 2024, afi rmou a 
Nasa (ANSA).

Ralph Mesquita percorrerá 5,3 mil km correndo.

Com o objetivo de cons-
cientizar a população sobre 
a obesidade infantil, o ultra-
maratonista belgo-brasileiro 
Ralph Mesquita se propôs a 
atravessar a Europa corren-
do e deve chegar hoje (1º) 
à Espanha, o último país da 
missão, após percorrer mais 
de 4 mil km pelo continente. 
“Busco mostrar a crianças 
que é possível mudar e ter 
um estilo de vida saudável”, 
afi rmou Mesquita, nascido em 
Campinas. De acordo com a 
OMS, um terço das crianças 
europeias sofre de obesidade 
ou sobrepeso.

O atleta e a equipe de pro-
fi ssionais que o acompanha 
iniciaram o percurso de 5,3 
mil km de corrida em Cabo 
Norte, na Noruega, e deverão 
fi nalizá-lo menos de 80 dias 
depois em Punta de Tarifa, 
na província de Cádiz, o ponto 
mais ao sul da Europa. Após 
entrar na Espanha pela re-
gião autônoma de Navarra, o 
corredor prevê atravessar em 
13 dias as províncias de Soria, 
Madri, Toledo, Ciudad Real, 
Córdoba, Sevilha e Málaga 
para terminar na província 
de Cádiz.

Mesquita tem 25 anos e há 
cinco tinha sobrepeso. “Quan-
do tinha 20 anos, comecei 

Foram gerados 78,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos no 

ano passado. Na foto, lixo no Rio de Janeiro.

A geração de lixo no Brasil 
reduziu 2,04% em 2016 na 
comparação com 2015, se-
gundo panorama divulgado 
ontem (31) pela Associação 
Brasileira das Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais (Abrelpe). Foram 
gerados 78,3 milhões de to-
neladas de resíduos sólidos 
no ano passado. Carlos Silva 
Filho, presidente da Abrelpe, 
não atribuiu a redução do lixo 
à conscientização ambiental 
da população, mas à crise. “É 
a primeira vez que temos de-
créscimo de resíduos sólidos 
no Brasil desde 2003, fruto da 
crise econômica, que afetou 
diretamente o poder de com-
pra da população e trouxe, 
como consequência, o menor 
descarte de resíduos sólidos”. 

Outro aspecto negativo atri-
buído à recessão econômica 
foi o aumento do uso de li-
xões, com 2.976 ainda presen-
tes em todo o país. Tiveram 
destinação inadequada, em 
2016, 81 mil toneladas de lixo. 
O uso de lixões a céu aberto 
cresceu de 17,2% em 2015 
para 17,4% no ano passado. 
Os aterros controlados, que 
ainda existem no país, são se-
melhantes a lixões, por vezes 
cercados, com cobertura de 

Muita gente compareceu ontem ao Palácio de Kensington para 

homenagear Diana, a Princesa de Gales.

Os príncipes, netos da 
rainha Elizabeth II, de-
cidiram passar esta data 

recolhidos, após homenagear 
sua mãe em um recente docu-
mentário no qual falaram de 
seu legado e personalidade, e 
mostraram fotos inéditas da 
família.

Muitos britânicos se apro-
ximaram ontem do Palácio de 
Kensington, onde a princesa 
residia em Londres, para depo-
sitar fl ores, cartões e ursos de 
pelúcia, como forma de manter 
vivo o seu legado de solidarieda-
de e de lembrar sua infl uência 
no reinado de Elizabeth II. Uma 
das melhores amigas de Diana, 
Rosa Monckton, qualifi cou a 
princesa como uma “mulher re-
almente extraordinária” e uma 
pessoa que “rompeu barreiras 
e o mito de ser uma princesa 
de conto de fadas”, em uma 
entrevista publicada ontem no 
jornal The Times. 

Há 20 anos o Reino Unido 
amanheceu com a notícia da 
morte de Diana - divorciada do 
príncipe Charles e herdeiro da 
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Lady Di, os 20 anos da morte de 
uma princesa que comoveu o mundo
Os príncipes ingleses William e Harry lembraram ontem (31), de forma privada, sua mãe, a princesa 
Diana de Gales, cuja morte ocorrida há 20 anos comoveu o mundo e mergulhou o povo britânico em 
um luto coletivo sem precedentes na história do Reino Unido

e idosos, munidos de ramos 
de flores, começaram uma 
peregrinação de seis dias até 
os Palácios de Kensington e 
Buckingham para render ho-
menagem a uma mulher da qual 
sentiam uma admiração que 
beirava a obsessão. Até o dia 
do funeral, em 6 de setembro 
de 1997 na Abadia de West-
minster, o Reino Unido viveu 
seis dias que transformaram a 
monarquia, que era vista como 
distante e fria.

A histeria coletiva provocada 
pela morte de Diana forçou Eli-
zabeth II a romper seu silêncio 
para viajar da Escócia ao Palácio 
de Buckingham, de onde saiu 
caminhando para ver o mar de 
fl ores, um ato sem precedentes 
e que surpreendeu a todos. 
Forçada a responder diante 
de tanta tristeza, a soberana 
se colocou em frente a uma 
câmera de televisão e trans-
mitiu ao vivo uma mensagem à 
nação para manifestar, “como 
vossa rainha e como avó”, seu 
profundo pesar pela morte de 
Diana de Gales (Agência EFE).

coroa britânica - em um aciden-
te de carro em Paris, quando 
viajava com seu namorado na 
época, o empresário egípcio 
Dodi al Fayed, que também 
faleceu. A notícia do acidente 
chegou ao Reino Unido por 
volta de 1h (horário local), 
quando a princesa ainda estava 
com vida e hospitalizada, mas 
se sabia que ela tinha sofrido 

ferimentos muito graves na 
cabeça. A confi rmação da sua 
morte chegou cerca de duas 
horas depois através de fontes 
reais, enquanto William e Harry 
passavam férias com seu pai, o 
príncipe Charles, e seus avós - a 
rainha Elizabeth II e o duque de 
Edimburgo - no castelo escocês 
de Balmoral.

A partir daí crianças, adultos 

Brasileiro cruza a Europa correndo 
em campanha contra a obesidade

a correr e a perder peso, e o 
esporte me permitiu mudar de 
hábitos”, disse o atleta, que é 
fundador da ONG Eurocross for 
a Cause (Cruze a Europa por 
uma Causa). Entre os desafi os 
superados durante o trajeto, o 
corredor destacou os 800 km 
percorridos em uma estrada 
da Suécia, feito que considerou 
“bastante perigoso”. Além dis-
so, apontou o calor no centro 
da França, o mesmo que ainda 
pode enfrentar na Espanha e 
que é visto como um “obstáculo 
a ser superado”.

“Teremos de cruzar o país 
e não será fácil”, acrescentou 
o atleta, que ainda tem 1.015 

quilômetros de território es-
panhol pela frente e que troca 
de equipe de apoio a cada duas 
ou três semanas por conta da 
intensidade do esforço.

Depois de alcançar a meta 
em Tarifa, Ralph Mesquita 
quer compartilhar a expe-
riência e conscientizar as 
crianças por meio de pales-
tras educativas em escolas e 
outras instituições voltadas 
ao público infantil. Mesquita 
já passou pela Noruega, Fin-
lândia, Suécia, Dinamarca, 
Alemanha, Holanda e Bélgica, 
e neste momento se encontra 
na França (Nayara Batschke/
Agência EFE).

Crise econômica diminui geração de 
lixo pela primeira vez em 13 anos

terra para esconder os resí-
duos, mas sem captação de 
gás e chorume. Houve ligeiro 
aumento, passando de 24,1% 
em 2015 para 24,2% no ano 
passado. O tratamento de lixo 
ideal, em aterro sanitário, 
feito em ambiente confinado 
para reduzir o volume de 
resíduos conforme os anos, 
caiu de 58,7% para 58,4%.

Segundo o panorama, 96 
milhões de pessoas terão a 
saúde afetada por contamina-
ção dos lixões. “São doenças 
como alergias, infecções es-

tomacais, doenças causadas 
por vetores que se proliferam 
no lixo como dengue, zika, 
chikungunya, câncer, pressão 
arterial. Bastante preocu-
pante”. A coleta seletiva no 
Brasil estava presente em 
69,3% em 2015, e registrou 
ligeiro aumento em 2016, 
passando a 69,6%. Entre as 
regiões brasileiras, o Sul foi o 
que mais implementou coleta 
seletiva (89,8%), seguido 
pelo Sudeste (87,2%), Norte 
(58,4%), Nordeste (49,6%) e 
Contro-Oeste (43,3%) (ABr).

Asteroide 
gigante 

passará hoje 
pela Terra
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Os desafi os da indústria
da moda frente à nova

geração de consumidores

As tendências da moda 

indicam que o tempo 

das grandes revoluções 

e mudanças é coisa do 

passado

Agora, a hora é de ati-
tudes mais realistas 
e pessoais. Vivemos 

um momento de revolução 
tecnológica e de aumento de 
produtividade, fenômenos 
que impulsionam rupturas 
de comportamento das novas 
gerações. Por isso, o momento 
da moda é de evolução, com o 
desejo de não-conformidade 
que favorece a mistura e a 
liberdade e, portanto, uma 
pluralidade ligada à vontade 
de ser singular.  

O consumidor tem buscado 
um posicionamento das em-
presas em relação ao mundo 
atual, com ruptura de padrões 
antigos relacionados à forma 
de pensar e produzir moda. 
Nossas pesquisas apontam 
para um despertar de uma 
atitude engajadora das marcas 
junto aos consumidores, uma 
real aproximação de modo 
a perceber e a compartilhar 
valores, propósitos, paixões 
e sonhos. Sob essa ótica, 
destacam-se três temáticas 
principais direcionando estra-
tégias, produtos, processos e 
comunicação:

1) Coexistência - Os de-
bates sobre a valorização de 
produtos e recursos locais 
que comuniquem os valores 
de sua origem, com aborda-
gem autoral e que evoquem 
o DNA de uma marca ou de 
uma região são intensifi cados 
por uma nova fase da globali-
zação promovida pelas redes e 
pela internet, além dos atuais 
momentos críticos globais (so-
ciais, políticos e econômicos) 
que aumentam as mudanças 
de território, status e papéis 
na sociedade. 

Tudo isso nos dá a possibi-
lidade de conviver na moda 
com variadas interferências 
culturais, transformando nos-
sas rotinas em um imenso 

“crossover” que permite a 
experimentação de diferentes 
histórias e tradições.

2) Versão Beta - A eterna 
busca de equilíbrio para me-
lhorar nossas vidas vem junto 
com um sentimento maior, em 
que o olhar é mais abrangen-
te, motivando o caminho por 
um bem comum. A indústria 
da moda busca caminhos di-
ferentes, nos quais a quebra 
de padrões e a internalização 
dos novos valores percebidos 
pelo consumidor orientam uma 
nova postura humanizada e 
inclusiva; bem como a  adoção 
de melhores práticas em cada 
etapa do processo - do design 
à produção. 

Não se trata de fazer somente 
o que é “politicamente correto” 
ou “ser sustentável”, mas sim 
de buscar uma melhoria cons-
trutiva capaz de dialogar com 
o hoje e com o amanhã.

3) À La Carte - A emoção 
mais do que nunca transfor-
mada em força motriz da eco-
nomia. Consumidores estão 
propensos a valorizar mais as 
experiências e os signifi cados 
do que os atributos básicos dos 
produtos e serviços isolada-
mente. Com a presença cada 
vez mais ativa das tecnologias 
ubíquas nas mãos dos usuários 
do produto fi nal - e das empre-
sas - a moda neste modelo abre 
caminho para propostas híbri-
das, onde a experimentação é o 
fi o condutor para um consumo 
mais engajado e consciente. 

Podemos concluir que mes-
mo em tempos turbulentos 
para indústria da moda a pala-
vra é proatividade. É preciso se 
reconectar com o que te move, 
o seu propósito, identifi car seu 
talento, suas limitações, pro-
mover mudanças e, principal-
mente, promover uma conexão 
verdadeira com o consumidor 
por meio de experiências en-
gajadoras e humanizadas que 
fortaleçam a relação moda-
-indústria-consumidor.

(*) -  É Estilista, Analista de Serviços 
de Consultoria do Senai Cetiqt, 

principal centro formador de mão 
de obra para a cadeia têxtil e de 

confecção do país.

Angélica Lima (*)

A - Ingresso na USP
Alunos do Ensino Médio da rede estadual que queiram se preparar bem 
para os vestibulares ainda podem se inscrever na Competição USP de 
Conhecimentos. A iniciativa busca incentivar estudantes da rede pública 
de ensino paulista a ingressar nos cursos de graduação da USP. A com-
petição terá duas fases: uma prova online composta por 18 questões de 
múltipla escolha sobre conhecimentos gerais em ciências e matemática 
e uma prova presencial para os estudantes que apresentarem bom de-
sempenho com 45 questões de múltipla escolha. Os mais bem avaliados 
receberão certifi cados da USP, farão visitas a laboratórios de pesquisa 
e os alunos do 3º ano terão isenção na taxa da Fuvest, o vestibular para 
ingresso na USP. Interessados devem acessar: (http://vemprausp.org.br/).

B - Trainee Rodobens 
Interessados em iniciar a carreira em uma organização orientada para 
resultados, meritocrática, com abrangência nacional, e inúmeras opor-
tunidades de crescimento, podem inscrever-se para o Programa Trainee 
2018 da Rodobens. A organização está entre os mais importantes grupos 
empresariais do país. Podem participar jovens com até 28 anos de idade, 
formados entre julho de 2015 e julho de 2017, em Administração de 
Empresas, Economia, Engenharias, Direito, Ciências Contábeis, Ciências 
da Computação e Sistemas de Informação. Os participantes devem ter 
domínio do Pacote Offi ce, inglês avançado (desejável) e disponibilidade 
para mudanças e viagens. As inscrições vão até o próximo dia 10 pelo 
site (http://trainee.rodobens.com.br/).

C - Capacitação Profi ssional
O Instituto ProA, ONG voltada ao mercado de trabalho, abriu inscrições 
para seu programa gratuito de capacitação profi ssional e orientação 
de carreira para jovens de baixa renda. Podem participar estudantes e 
ex-estudantes da rede pública que estejam no 3º ano do ensino médio 
ou tenham concluído o curso. É necessário ter de 17 a 19 anos e renda 
familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. O programa tem 
duração de seis meses. Durante esse período, os alunos são estimulados 
a desenvolver competências técnicas e comportamentais, com aulas di-
nâmicas, atividades práticas, vivências corporativas, passeios culturais, 
visitas a empresas, simulações de processo seletivo e trabalhos em grupo. 
Inscrição e mais informações, basta acessar o site (www.proa.org.br).

D - Estética Orofacial 
Durante os cinco anos de ensino superior, os cirurgiões-dentistas estudam 
todos os músculos faciais e suas funções. Sendo assim, são os profi ssionais 
que mais entendem de estética do sorriso e harmonização facial, tudo 
associado à função muscular. Por isso mesmo é que, cada vez mais, se dão 
conta de que também devem se especializar no uso de substâncias como a 
toxina botulínica e os preenchedores faciais, bem como em técnicas como a 
bichectomia e a fototerapia, que complementam o tratamento odontológico. 
Isso e muito mais será discutido durante o 5º Congresso Internacional de 
Estética Orofacial, que vai acontecer nos próximos dias 22 e 23, na sede 
da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas. Mais informações sobre 
adesão e programação em (http://www.apcd.org.br/orofacial/). 

E - Energia e Mineração 
O secretário estadual de Energia e Mineração, João Carlos Meirelles, é o con-
vidado do próximo Fórum de Temas Nacionais 2017, que será promovido pela 
ADVB na próxima quinta-feaira (6), a partir das 8h, no Hotel Maksoud Plaza. 
O tema central da palestra é “O Setor de Energia e Mineração no contexto do 
desenvolvimento paulista e nacional”. O evento objetiva discutir assuntos que 
afetam a economia do país e que impactam diretamente o desenvolvimento 
das empresas e, consequentemente, o desempenho das vendas. O encontro 
tem patrocínio do Hotel Terras Altas, Ghelfond Diagnósticos e Mongeral e 
será transmitido ao vivo, por streaming, pelo site da ADVB (www.advb.org).

F - Países do Mercosul
O Poupatempo faz um alerta aos cidadãos que vão viajar com destino aos 
países do Mercosul: a Carteira de Identidade é aceita como documento de 
viagem, mas o documento deve ter sido emitido há menos de dez anos. 
Passageiros que não têm passaporte e que tentam embarcar com a Car-
teira de Identidade emitida há mais de dez anos são barrados e precisam 
remarcar ou adiar a viagem. No Poupatempo Guarulhos, que funciona 
no Internacional Shopping Guarulhos, é possível solicitar uma Carteira 
de Identidade provisória para viajar, desde que o documento original 
seja do Estado de São Paulo. Para isso, o turista tem que apresentar o 
comprovante de viagem com data marcada para as próximas 48 horas. 

G - Evento de Neurobusiness
O maior e mais importante evento de Neurobusiness da América Latina, 
o Nef Summit 2017, será realizado nos próximos dias 21 e 22, no Centro 

Brasileiro Britânico. Ao lado de grandes marcas como IBM, Google, FGV, 
ESPM e Ericsson e dos mais renomados cientistas e especialistas do mer-
cado, o evento fará uma imersão na nova economia da Experiência e do 
Comportamento Humano e nas inovações que transformam os negócios.
Com palestrantes visionários, tecnologia de ponta e networking de 
alto nível, o evento é um forte aliado dos profi ssionais e empresas que 
desejam entender melhor o comportamento humano para ter uma 
alta performance nos negócios. Para mais informações, acesse (www.
nefsummit.org).

H - Moreira Lima no Ibira
Para celebrar o aniversário de 80 anos da Ultragaz, acontece um concerto 
gratuitos de Arthur Moreira Lima. A bordo de um sofi sticado caminhão-
-teatro, que se transforma em um palco de 45 m², o repertório do pianista 
inclui música clássica e popular. A apresentação ocorre neste dominfo 
(3), às 11h, no gramado entre a Marquise e o auditório do Parque do Ibi-
rapuera, próximo ao Portão 10. Com 1h30 de duração, o concerto mescla 
música clássica universal (Beethoven, Mozart e Chopin) a clássicos da 
MPB (Luiz Gonzaga e Pixinguinha). Durante as apresentações, o pianista 
interage e aguça o desejo musical da plateia, de todas as faixas etárias, 
dialogando sobre música, instrumentos e diversidade cultural do País. 

I - Bikes e Acessórios
O Shimano Fest, maior festival de bike da América Latina, promete 
atrairno Jockey Clube, entre os próximos dias 14 e 17, diferentes públicos 
relacionados ao mundo do ciclismo. Nos dois primeiros dias, quinta e 
sexta-feira (14 e 15), o evento é exclusivo para profi ssionais do mercado 
e imprensa, com a presença de mais de 200 marcas espalhadas pelos 
estandes da Arena Expo. Os profi ssionais da área e lojistas poderão 
conhecer lançamentos em primeira mão. Já o grande público poderá 
testar as novidades no sábado e domingo (16 e 17). Fato é que, seja para 
fazer bons negócios ou apenas para conhecer de perto os lançamentos 
para 2018, não faltarão oportunidades na oitava edição do Festival. Saiba 
mais em: (www.shimanofest.com.br).

J - Jovens e Trabalho
Nos próximos dias 13 e 14, o Sesc São Paulo promove o ‘Seminário jo-
vens e trabalho: dilemas, invenções e caminhos’, que reúne estudiosos 
e profi ssionais ligados à área da juventude – além de grupos juvenis 
organizados – no Teatro do Sesc Bom Retiro para discutir a inserção de 
jovens no universo do trabalho. Considerando o atual cenário socioeco-
nômico do país, o encontro busca ampliar o olhar crítico e potencializar 
a criatividade dos jovens para gerar novas perspectivas de presente e 
futuro. Além do público jovem em geral, o seminário é dirigido a espe-
cialistas e pesquisadores nos temas de trabalho e juventudes, grupos 
organizados de jovens, gestores e educadores de Organizações Sociais, 
ONGs, OSCIPs e Centros de Assistência Social. Programa e mais infor-
mações: (www.sescsp.org.br/jovensetrabalho).

A - Ingresso na USP
Alunos do Ensino Médio da rede estadual que queiram se preparar bem 

D - Estética Orofacial 
Durante os cinco anos de ensino superior, os cirurgiões-dentistas estudam 

Vice-presidente do Banco dos Brics, Paulo Nogueira Batista Jr. 

O vice-presidente para 
Risco, Estratégia, Parce-
rias e Pesquisas do Novo 

Banco de Desenvolvimento, 
também conhecido como Banco 
do Brics, Paulo Nogueira Batista 
Júnior, informou ontem (31) 
que a instituição acaba de apro-
var quatro novos projetos (dois 
na China, um na Índia e outro 
na Rússia), o que eleva para 
11 o número de empréstimos 
concedidos desde que o banco 
entrou em operação em 2015. O 
valor total dos fi nanciamentos 
é de US$ 3 bilhões.

Com sede em Xangai, o banco 
fi nancia projetos de infraes-
trutura e de desenvolvimento 
sustentável nos países do Brics 
(Brasil, Rússia, Índia, China e 
África da Sul), mas as opera-

Confi ança 
Empresarial 
cresce 1 ponto

O Índice de Confi ança Empre-
sarial, medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), cresceu 
1 ponto entre julho e agosto. 
Com essa, que foi a segunda 
alta consecutiva, o indicador 
chegou a 85,8 pontos, em uma 
escala de 0 a 200, e recuperou 
80% da perda de 2 pontos ob-
servada em junho.

O aumento foi provocado 
por altas no Índice da Situação 
Atual, que mede a confi ança 
dos empresários no momento 
presente e que subiu 1 ponto 
(chegando a 81,3 pontos), e 
no Índice de Expectativas, que 
cresceu 0,5 ponto (chegando a 
92,2 pontos).

Segundo a FGV, “depois do 
período de consistentes altas 
nos cinco primeiros meses do 
ano, a confi ança empresarial 
sofreu um choque negativo em 
junho, após a crise política, e 
agora retorna ao nível de maio 
passado” (ABr).

No trimestre, mais 721 mil pessoas começaram a trabalhar, 

principalmente no mercado informal.

Infl uenciada pelo aumento 
da informalidade no mercado 
de trabalho, a taxa de desem-
prego do país caiu 0,8 ponto 
percentual, em relação ao 
trimestre encerrado em abril e 
fechou o período maio a julho 
deste ano em 12,8%. Os dados 
fazem parte da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) 
divulgados ontem (31) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE), que indica 
ainda que o país tem 13,3 mi-
lhões de desempregados,

No trimestre imediatamente 
anterior, encerrado em abril, 
a taxa de desemprego havia 
sido de 13,6%. Na compara-
ção com o mesmo trimestre 
móvel do ano anterior, houve 
alta de 1,2 ponto percentual 
na desocupação.

Os dados representam uma 
queda de 5,1% no desemprego 

Em julho, o custo de vida na região me-
tropolitana de São Paulo subiu 0,41% ante 
os 0,32% registrados em junho. Apesar de 
essa ser a maior alta ao longo de todo o 
ano, o indicador ainda sobe a uma média 
de 0,19% ao ano, sendo que no mesmo 
período do ano passado, a média observada 
era de 0,67%. 

Essa desaceleração na alta de preços 
fi ca mais evidente ao observar a variação 
acumulada dos últimos 12 meses, que 
atingiu 3,05% em julho, enquanto que 

no mesmo período de 2016, os preços 
subiram 9,24%. 

Os dados são da pesquisa Custo de Vida 
por Classe Social, realizada mensalmente 
pela FecomercioSP. Entre os nove segmen-
tos analisados, somente dois apresentaram 
variação negativa no período: Alimentação 
e bebidas (-0,55%) e Vestuário (-0,39%). É 
importante ressaltar que somente o setor 
que comercializa bens e serviços de ali-
mentação chega a comprometer, em média, 
um quarto de todo orçamento doméstico, 

ou seja, possui grande relevância no dia a 
dia das famílias.

Com representatividade de pouco mais 
de 16%, o segmento Habitação exerceu a 
principal contribuição de alta para o me-
didor do custo de vida em julho na RMSP, 
encerrando o mês com alta de 2,03%. 
Transportes também seguiram a mesma 
trajetória e alteraram completamente a 
tendência observada em junho: passaram 
de um recuo de 0,58% para o incremento 
0,91% em julho (FecomercioSP).
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Banco do Brics já aprovou 11 
projetos para fi nanciamentos
Com sede em Xangai, o banco fi nancia projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável nos 
países do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África da Sul), mas as operações podem ser estendidas a 
nações em desenvolvimento que desejem fazer empréstimos com a instituição

vos membros. “Já começamos 
a discutir com países poten-
cialmente interessados”, disse. 

“O banco vai expandir gradu-
almente o número de membros. 
Não temos ainda capacidade 
operacional de absorver muitos 
de uma vez. A expectativa é de 
que, no fi nal de 2021, o banco 
terá presença em todas as re-
giões do mundo”.

Em abril, o BNDES assinou 
acordo com o Novo Banco de 
Desenvolvimento, que prevê 
empréstimo inicial no valor de 
US$ 300 milhões para apoio a 
investimentos em geração de 
energias renováveis no Brasil. 
“Há novos projetos em dis-
cussão sendo estudados para 
o Brasil”, disse Batista Júnior 
(ABr).

ções podem ser estendidas a 
nações em desenvolvimento 
que desejem fazer empréstimos 

com a instituição. O executivo 
também informou que o banco 
está planejando incorporar no-

Desemprego volta a cair, 
infl uenciado pela informalidade

frente ao trimestre anterior 
(menos 721 mil pessoas). Mas 
o desemprego cresceu 12,5% 
(mais 1,5 milhão de pessoas) no 
confronto com igual trimestre 
de 2016.

A população ocupada do país 

em julho era de 90,7 milhões 
de pessoas, aumento de 1,6% 
em relação ao trimestre encer-
rado em abril. O dado atual 
não apresenta alteração em 
relação ao mesmo trimestre 
de 2016 (ABr).

Grupo Alimentação e bebidas registrou recuo de 0,55% em seus preços
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Corrupção na mira 
de auditores éticos

O momento é histórico. 

As delações premiadas 

estão abrindo o livro 

de um Brasil que todos 

imaginavam existir, 

mas que faltava ser 

escancarado, com 

detalhes, estruturas e a 

dolorosa realidade das 

fraudes corporativas

Entre as incontáveis 
revelações expostas 
diariamente pela mídia, 

a população passou a conhecer 
também o papel do auditor 
interno, um dos protagonistas 
na eterna luta entre a ética e o 
ilícito. Sua missão é a de mitigar 
riscos, prevenir perdas fi nan-
ceiras e identifi car processos 
passíveis de corrupção, mesmo 
que isso signifi que apontar o 
deslize de um colega de anos 
de profi ssão. 

A Lava Jato tem mostrado 
ao país que a ação de auditor 
interno é crucial em corpora-
ções, sejam públicas ou pri-
vadas. Mas esse profi ssional, 
além de efi ciente, tem que 
ser idôneo, resistente às ten-
tações de um cenário voraz, 
que sempre teve como tônica 
a impunidade e o infortúnio do 
chamado jeitinho brasileiro. 

As investidas são incontá-
veis e constantes. Recente 
pesquisa feita em 166 países, 
divulgada pelo The Institute of 
Internal Auditors - o principal 
organismo da carreira no mun-
do – revela que 44% dos audi-
tores brasileiros já sofreram, 
em algum momento, pressão 
de seus superiores para alterar 
resultados de relatórios nas 
organizações em que atuam. 
O dado o preocupante é bem 
superior aos 29% da média 
global. 

Ter profi ssionais qualifi cados 
e departamentos de auditorias 
estruturados se tornou busca 
constante no mundo corporati-
vo. Um dos principais estopins 
do boom da profi ssão, deu-se 
nos EUA com a lei Sarbene-
-Oxley, criada em 2002, que 
apertou o cerco ao risco de 
fraudes, principalmente em 
grandes companhias. De lá 
para cá, houve valorização 
contínua da carreira, inclusive 
no Brasil. 

A crise no país e os es-
cândalos de corrupção em 
todos os níveis econômicos, 
antagonicamente, também 
intensifi caram o aquecimento 

da carreira. Prova disso, foi o 
último Congresso Brasileiro de 
Auditoria Interna, que reuniu 
750 participantes na edição 
2016, recorde histórico, que 
deverá ser quebrado nova-
mente na edição deste ano, 
no fi m denovembro, no Rio 
de Janeiro. 

Os investimentos nas áreas 
de compliance e auditoria 
interna, com função preventi-
va, têm sido satisfatória, mas 
ainda longe do ideal. A Lei 
Anticorrupção, que passou a 
criminalizar as empresas tam-
bém auxilia na eterna missão 
de sacramentar a necessidade 
de se impor nopaís, ambientes 
corporativos mais transparen-
tes, justos e honestos. 

Contar com o apoio de 
stakeholders e da direção da 
empresa é fundamental, mas o 
maior desafi o é formar um time 
de profi ssionais preparados e 
éticos. E isso só será possível 
se houver investimentos em 
capacitação e na contratação 
de auditores certifi cados, que 
seguem as melhores práticas 
profissionais internacionais 
dispostas no IPPF - Interna-
tional Professional Pratices 
Framework - considerada a 
bíblia do auditor interno. 

Possíveis corruptores pre-
cisam estar cientes de que, 
naquela empresa, há guardiões 
de processos, uma equipe de 
auditores com visão holística 
de toda a companhia, capazes 
de evitar perdas milionárias 
àcorporação, e blindados con-
tra qualquer oferta de propina 
ou conivência de desvios de 
recursos. 

No passado, o auditor inter-
no era visto apenas como um 
xerife, um detetive de olho em 
deslizes de funcionários. Hoje, 
o conceito moderno ampliou o 
seu papel. Ele é capaz de gerar 
valor ao apontarmelhorias que 
incluem até mesmo um ajuste 
cultural na empresa. Contudo, 
essa etiqueta, de um executivo 
sério e de respeito, de alguém 
que não aceitará falcatruas 
internas, deve continuar a ser 
ressaltada, ainda mais na era 
da Lava Jato. 

Não é uma questão de gerar 
temor no ambiente corpo-
rativo, mas sim, mostrar aos 
tentadores e tentados que ali 
a corrupção não é normal, não 
será bem vinda e certamente 
será coibida e punida. 

 
(*) - É diretor geral do Instituto dos 

Auditores Internos do
Brasil - IIA Brasil.

Braselino Assunção (*)

Presidente 
interino da 

Câmara quer 
votar reforma 

política na 
próxima 
semana

O presidente em exercício 
da Câmara, André Fufuca 
(PP-MA), reafi rmou ontem 
(31) que colocará as pro-
postas de reforma político-
-eleitoral em votação na 
próxima semana, mesmo com 
a possibilidade de esvazia-
mento da Casa por causa do 
feriado de 7 de Setembro. Em 
meio a divergências e falta de 
consenso entre as lideranças 
partidárias, Fufuca disse que 
convocará sessões delibera-
tivas antes do feriado. “Eu 
acredito que o Congresso não 
irá se furtar de apresentar e 
defender a questão da reforma 
política. Eu acredito que ela 
será votada”.

Duas propostas que tratam 
de mudanças nas regras elei-
torais aguardam análise do 
plenário. Uma delas prevê a 
adoção do sistema majoritário 
de votação para cargos de 
deputados em 2018 e 2020, e 
o voto distrital misto a partir 
de 2022, além da criação de 
um fundo público de fi nan-
ciamento de campanhas. A 
outra prevê o fi m das coliga-
ções partidárias nas eleições 
proporcionais a partir do ano 
que vem e a adoção de uma 
cláusula de desempenho 
para que os partidos tenham 
acesso aos recursos do Fun-
do Partidário e do tempo de 
propaganda eleitoral no rádio 
e na televisão.

Questionado sobre a possi-
bilidade da chegada de uma 
nova denúncia da Procurado-
ria-Geral contra o presidente 
Michel Temer, enquanto esti-
ver no comando da Câmara, 
o deputado respondeu que 
seguirá o regimento interno 
da Casa. “A gente respeita 
rigorosamente o regimento. 
Não há segredo, se a denúncia 
for feita enquanto estiver na 
interinidade, nós daremos 
prosseguimento no que diz 
o regimento da Casa”, disse 
Fufuca.

“A gente não está com ex-
pectativa de paralisação (…) 
Aí [ a denúncia] é uma situação 
hipotética, a Casa geralmen-
te não trabalha em cima de 
hipóteses, fato concreto que 
temos para semana que vem a 
reforma política e nós iremos 
trabalhar em cima dela”, afi r-
mou o deputado (ABr).

Devido à falta de quórum 
no momento da votação 
de uma emenda da opo-

sição pela Câmara, a votação 
dos destaques apresentados 
teve de ser interrompida na 
madrugada. O presidente do 
Congresso, Eunício Oliveira, 
convocou sessão para continuar 
a votação das duas emendas 
restantes para as 19 horas da 
próxima terça-feira (5). 

Estava em votação emenda da 
senadora Ângela Portela (PDT-
-RR) que pretendia determinar 
a aplicação, no orçamento de 
2018, de recursos mínimos em 
saúde em total equivalente, no 
mínimo, ao apurado segundo a 
Emenda Constitucional do Teto 
de Gastos, acrescido da taxa 
de crescimento populacional 
estimada pelo IBGE para o 
próximo ano. O governo tinha 
pressa em aprovar o projeto, 
porque queria enviar a proposta 
orçamentária já com a meta 

Parlamentares aprovaram aumento do defi cit primário de R$ 139 bi para R$ 159 bi em 2017.
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A Comissão Mista Especial 
da Lei Kandir realizou audi-
ência pública para debater 
a regulamentação da Lei 
Complementar 87/1996, ainda 
pendente no Congresso, e os 
prejuízos enfrentados pelos 
estados atingidos pela desone-
ração tributária. O presidente 
da Fundação Amazônia de 
Amparo a Estudos e Pesquisas 
do Pará, Eduardo José Mon-
teiro da Costa, afi rmou que, 
passados mais de 20 anos da 
edição da Lei Kandir, até hoje 
o Congresso ainda não defi niu 
critérios para compensar os 
estados pelas perdas na ar-
recadação, conforme prevê a 
Constituição.

Dados apresentados mos-
tram que, em 2016, os estados 
brasileiros registraram perda 
líquida de R$ 25 bilhões na 
arrecadação em razão da 
Lei Kandir, que isenta da 
incidência do ICMS as expor-
tações de produtos primários 
e não industrializados. Já no 
período de 1997 a 2016, as 
perdas líquidas acumuladas 
atingiram R$ 268,9 bilhões. 
Os estados mais prejudicados 
foram Minas Gerais (R$ 64,6 
bilhões), Rio de Janeiro (R$ 
60,7 bilhões), Pará (R$ 35,7 
bilhões), Mato Grosso (R$ 

Comissão Mista Especial da Lei Kandir em audiência pública.
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Integrantes do governo fe-
deral deverão se submeter a 
novos limites para uso de car-
tões corporativos. Uma série 
de exigências e restrições foi 
sugerida em projeto do senador 
Ronaldo Caiado (DEM-GO). A 
proposta recebeu parecer favo-
rável, com emenda, do relator, 
senador Lasier Martins (PSD-
-RS), e aguarda votação fi nal 
na Comissão de Constituição 
e Justiça.

Uma das primeiras providên-
cias foi defi nir quem poderá 
utilizar esse cartão para paga-
mento de despesas dentro do 
governo federal. A princípio, 
essa permissão deveria se res-
tringir a servidores públicos 
efetivos ou comissionados dos 
três Poderes; ministros de Es-
tado e autoridades de nível hie-
rárquico equivalente. A emenda 
de Lasier tratou, no entanto, de 
ampliar o rol de benefi ciários. 
Assim, foram contemplados 
também os militares.

Seu usuário não poderá ter 
antecedentes criminais; deverá 
estar em pleno gozo de direitos 
civis e políticos; e não poderá 
ter sofrido sanções civis, penais 
e administrativas pela prática 

A série de exigências e restrições foi sugerida pelo senador 

Ronaldo Caiado.
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Congresso aprovou texto-base da 
nova meta fi scal; emendas só na terça
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MANTER A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANUAL
Sócios aposentados pretende deixar de efetuar a retirada do pró-labore 
e deixar de recolher o INSS, mantendo a distribuição de lucros no 
final do exercício, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE CONTRATAR TEMPORÁRIO PARA A JORNADA 
DAS 12 ÀS 21HS, NO PERÍODO NOTURNO NÃO TERÃO GESTORES 
PARA ACOMPANHAR, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que perante a legislação não há impedimento, uma vez 
que ao temporário, diferente do menor aprendiz e estagiário, não é 
necessário que se tenha um gestor que o acompanhe em suas ativida-
des. Desta forma, se este temporário foi contratado corretamente nos 
moldes da Lei nº6.019/74 não há qualquer impedimento.

CONTRATAR TRABALHADOR ESTRANGEIRO
Empresa contratou funcionário de nacionalidade japonesa, existe 
alguma particularidade no registro, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REQUERER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
Funcionário é demitido e logo após fica doente, existe estabilidade para 
o auxílio doença? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

O MEI É OBRIGADO A ENTREGAR GFIP?
Em presa MEI com 1 empregado admitido deverá entregar mensal-
mente a SEFIP conforme estabelece o Ato Declaratório CODAC 49/2009. 
Se não houver empregados, a empresa deverá enviar uma SEFIP com 
ausência de fato gerador, além de anualmente em Janeiro SEFIP com 
ausência de fato gerador referente a competência 13º.

AUXÍLIO DOENÇA DURANTE EXPERIÊNCIA
Funcionário afastado na experiência perde avos de férias e do 13º 
Salários? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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O Congresso Nacional aprovou, na madrugada de ontem (31), o texto-base do projeto que autoriza o 
governo a aumentar o defi cit primário de R$ 139 bilhões para R$ 159 bilhões em 2017. Para 2018, a 
meta fi scal será a mesma

revisada de R$ 159 bilhões. 
O governo alega que a me-

dida é necessária porque as 
despesas obrigatórias (aquelas 
determinadas pela Constituição 
ou por lei) estão crescendo, 
enquanto as receitas estão em 

queda, colocando em xeque as 
metas atuais das LDOs. Desde 
2016, os gastos obrigatórios 
estão acima da receita líquida 
da União. Na última terça-feira 
(29), a Secretaria do Tesouro 
Nacional divulgou o resultado 

primário do governo. Nos 12 
meses encerrados em julho, o 
saldo das contas do governo é 
negativo em R$ 183,7 bilhões. 
É o pior desempenho da série 
histórica das contas primárias, 
iniciada em 1997 (Ag.Câmara).

Comissão do Senado discute 
prejuízos causados pela Lei Kandir

30,8 bilhões) e Espírito Santo 
(R$ 28,3 bilhões).

A região Centro-Oeste foi a 
que mais perdeu recursos rela-
tivos (8,72%) em 2016. A região 
Norte apresentou a segunda 
maior perda relativa (5,35%), 
seguida do Sudeste (3,64%), 
do Sul (3,04%) e do Nordeste 
(0,87%). Entre os estados, o 
Mato Grosso teve a maior perda 
proporcional em comparação 
às receitas (26,01%), segui-
do pelo Pará (14,58%), Rio 
de Janeiro (8,13%), Espírito 
Santo (7,59%) e Minas Gerais 
(6,75%).

Eduardo José considera que 
falar de Lei Kandir é falar da 

crise federativa brasileira, que 
se refl ete na falta de equidade 
nas transferências da União, 
nos desníveis orçamentários, 
na diminuição da capacidade 
de investimentos de alguns 
estados e na redução de recur-
sos em áreas estratégicas. “O 
problema da Lei Kandir é que 
o anexo que previa a compen-
sação não foi votado no prazo 
previsto, fazendo com que os 
estados acumulassem perdas. 
Todas as regiões passaram a 
exportar mais nesse período, 
exportamos cada vez mais 
minérios e grãos e menos 
produtos industrializados”, 
afi rmou (Ag.Senado).

Uso de cartões corporativos pode 
ganhar novas exigências

de “atos desabonadores” no 
exercício da atividade profi ssio-
nal e função pública. A proposta 
também impôs um teto para 
pagamentos. Cada unidade ges-
tora só poderá gastar, mensal-
mente, o correspondente a um 
doze avos do limite de licitação 
na modalidade convite. Como 
esse limite está em R$ 80 mil 
hoje, as despesas com produtos 
e serviços deverão fi car abaixo 
de R$ 6,7 mil mensais.

Outra preocupação do pro-
jeto foi proibir saques em 
dinheiro com esse cartão de 

pagamentos federal. Vedou 
ainda a inclusão de qualquer 
acréscimo no valor da despesa 
a ser paga com ele. Em prol 
da transparência, determinou 
que as unidades gestoras di-
vulguem toda movimentação 
na internet. Essa prestação de 
contas deverá incluir nome e 
matrícula do portador do car-
tão responsável pela despesa, 
identifi cada ainda pela data em 
que foi realizada e valor, e total 
dos gastos de cada cartão por 
unidade gestora no respectivo 
exercício (Ag.Senado).
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2ª VRP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
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 - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VRP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
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 - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VRP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
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 posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

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 130.412.388-02, que por este Juízo, tramita de uma ação de Monitória, ora em fase 
de Cumprimento de Sentença, movida por 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 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 
22.445,77 (atualizado até 10/11/2016), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de agosto de 2017. 

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 - 
Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a 
ITAJJE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. ME, CNPJ. 07.259.684/0001-90, na pessoa de seu 
representante legal, que G&G AUTO POSTO LTDA. ajuizou-lhes uma ação de Execução de Titulo 
Extrajudicial, para o recebimento da quantia de R$1.551,75 (maio/2007), oriundos dos cheques nº 
010651 e 010732 sacados contra o Banco do Real S/A. e devolvidos por falta de fundos. 
Encontrando-se a Executada em lugar ignorado, foi determinada a sua citação e Intimação, por Edital, 
para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, caso em que os honorários serão reduzidos pela 
metade; pague o débito atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito da exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que 
começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de não o fazendo, ser convertido em penhora o 
bloqueio on line via BACENJUD, no valor de R$11.782,48 em nome da executada. Convertido, terá a 
executada 15 dias, independentemente de nova intimação, para oferecer embargos. No silêncio, a 
executada será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª Vara Cível – Reg. Vl. Prudente. Proc. 0004911-82.2010.8.26.0009/01 - EDITAL DE INTIMAÇÃO, 
COM PRAZO DE 20 DIAS. A MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - 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, requerida por AMC Serviços Educacionais LTDA, procedeu-se a 
penhora do valor de R$ 1.324,07 -Banco Caixa Econômica Federal e; R$ 288,63 - Banco Bradesco 
S/A (fls.265/266), através do sistema BACENJUD, para pagamento do débito de R$43.531,95 
(fls.245/248), que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento. Estando o executado em 
lugar ignorado, expede-se o presente edital para que fique intimada da penhora e, para que em 05 
(cinco) dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação (Art.854, parágrafo 3º, inc I e II do 
CPC), na ausência dos quais, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. O presente edital  será 
afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Avenida Sapopemba, 3740, Vila 
Diva - CEP 03345-000, Fone: (11) 2154-0162, São Paulo-SP. 

                                                                                                                                                       A Diretoria                               Reinaldo Dantas  - Contador CRC 1 SP 110330/O-6
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CNPJ nº 50.657.675/0001-86

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Balanços Patrimoniais Encerrados em 30 de junho de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais - R$)

Ativo NE 30/06/17 30/06/16
Circulante      1.723      5.973
Disponibilidades 3.i 391 987
Aplicações Interfin. de Liquidez 4         419      1.126

Aplicações no mercado aberto 419 1.126
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 5             1      1.237

Carteira própria 1 1.237
Outros Créditos         901      2.579

Carteira de câmbio – 572
Rendas a receber 6 716 711
Negociação e intermediação de valores 7 5 847
Diversos 8 979 1.648
(Provisão para outros créditos liquidação duvidosa) (799) (1.199)

Outros Valores e Bens           11           44
Despesas antecipadas 11 44

Não Circulante    24.772    22.908
Realizável a Longo Prazo    24.443    22.247
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos 5      5.001      3.954

Carteira própria 4.654 3.646
Vinculados a prestação de garantia 347 308

Outros Créditos 8    19.442    18.293
Diversos 25.477 24.147
(Provisão para outros créditos liquidação duvidosa) (6.035) (5.854)

Investimentos             6             6
Outros investimentos 6 6

Imobilizado de Uso         307         593
Outras imobilizações de uso 2.332 2.438
(Depreciações acumuladas) (2.025) (1.845)

Diferido             –             8
Gastos de organização e expansão – 66
(Amortização acumulada) – (58)

Intangível           16           54
Ativos Intangíveis 614 614
(Amortização acumulada)        (598)        (560)

Total do Ativo 26.495 28.881

Passivo NE 30/06/17 30/06/16
Circulante      4.851      5.718
Relações Interdependencias         192             –

Recursos em transito de terceiros 192 –
Outras Obrigações      4.659      5.718

Cobrança, arrec. tributos e assemelhado 24 43
Carteira de câmbio – 570
Fiscais e previdenciárias 10 688 220
Negociação e intermediação de valores 7 2.798 3.229

Diversas 11 1.149 1.656
Não Circulante    19.497    19.054
Exigível a Longo Prazo    19.497    19.054
Outras Obrigações    19.497    19.054

Fiscais e previdenciárias 10 122 873
Diversas 11 19.375 18.181

Patrimônio Líquido      2.147      4.109
Capital: 12    46.051    45.000

De Domiciliados no país 46.051 45.000
Ajustes de avaliação patrimonial (56) (203)
(Prejuízos acumulados) (43.848) (40.688)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 26.495 28.881

Demonstrações do Resultado Semestres Findos
 em 30 de junho de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais - R$)

NE      2.017      2.016
Receitas de Intermediação Financeira      1.553      1.607

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 378 371
Resultado de operações de câmbio 1.175 1.236

Despesas da Intermediação Financeira         147             3
Operações de captação no mercado (8) –
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 155 3

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 1.700 1.610
Outras Receitas/Despesas Operacionais     (2.870)     (3.290)

Receitas de prestação de serviços 15.a 4.988 3.602
Despesas de pessoal 15.b (2.928) (2.029)
Outras despesas administrativas 15.c (4.146) (3.568)
Despesas tributárias 15.d (708) (576)
Outras receitas operacionais 15.e 400 98
Outras despesas operacionais 15.f (476) (817)

Resultado Operacional (1.170) (1.680)
Resultado Não Operacional 165 289
Resultado antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações (1.005) (1.391)
Participações Estatutárias no Lucro          (10)             –
Prejuízo do Semestre     (1.015)     (1.391)
Nº de cotas.....................................: 12.a 51.642 50.464
Prejuízo por cota .......................R$ (19,65) (27,56)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
(Em milhares de reais - R$)

1º Sem. 17 1º Sem. 16
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do semestre (1.015) (1.391)
Depreciações e amortizações 90 170
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 6 –
Ajustes de avaliação patrimonial                –             (14)

          (919)        (1.235)
Variação de Ativos e Obrigações           (137)            771
(Aumento) redução em TVM e instrumentos financeiros derivativos (294) 1.975
(Aumento) redução de outros créditos 8 (1.862)
(Aumento) redução de outros valores e bens (10) (24)
Aumento (redução) em relações interdependencias 3 –
Aumento (redução) em operações compromissadas (160) –
Aumento (redução) em obrigações por empréstimos – (71)
Aumento (redução) em outras obrigações            316            753
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1.056) (464)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Rateio de prejuízos – 2.173
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento – 2.173
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa        (1.056)         1.709
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 1.866 404
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre 810 2.113

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 30 de junho de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em milhares de reais - R$)
Capital Ajustes de Avaliação Prejuízos

Realizado                  Patrimonial Acumulados          Total
Semestre de 01/01/17 a 30/06/17
Saldos no Início do Semestre em 01/01/17 46.051 (56) (42.833) 3.162

Prejuízo líquido do semestre - - (1.015) (1.015)
Saldos no Fim do Semestre em 30/06/17 46.051 (56) (43.848) 2.147
Mutações do Semestre: - - (1.015) (1.015)
Semestre de 01/01/16 a 30/06/16
Saldos no Início do Semestre em 01/01/16 45.000 (203) (41.470) 3.327

Rateio de prejuízos - - 2.173 2.173
Prejuízo líquido do semestre - - (1.391) (1.391)

Saldos no Fim do Semestre em 30/06/16 45.000 (203) (40.688) 4.109
Mutações do Semestre: - - 782 782

1. Contexto operacional: A SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (“Corretora”) tem
como objeto social as atividades de instituir, organizar e administrar fundos, clubes de in-
vestimentos, carteiras administradas e custódias de títulos e valores mobiliários; prestar ser-
viços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica em operações e atividades
nos mercados financeiros e de capitais; exercer as funções de agente emissor de certifica-
dos e manter serviços de ações escriturais; prestar serviços de agente fiduciário; praticar
ou intermediar operações no mercado de câmbio além de operar em Bolsas de Valores,
Mercadorias e de Futuros por conta própria e de terceiros, comprar e vender títulos e valo-
res mobiliários por conta própria e de terceiros. Aproveitando dos seus mais de 40 anos de
experiência a Corretora tem como principal característica a relação de confiança, transpa-
rência e agilidade com seus clientes. Com grande experiência na administração e gestão
de patrimônio, reforçou sua atuação nos seguintes segmentos: - Fundos de Investimen-
tos; - Clubes de Investimentos; - Fundos Estruturados; - Serviços Fiduciários; - Câmbio Co-
mercial (Intermediação e Simplex); - Câmbio Turismo (Espécie e Travel Card). A Corretora
protocolizou em 22 de fevereiro de 2017, no Banco Central de Brasil plano de ação visan-
do à regularização do limite operacional, cujo prazo final de execução desse plano é de
até 31 de agosto de 2017; quando os sócios farão um rateio de prejuízo no valor de R$
1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil reais), conforme nota explicativa nº 20. As metas des-
critas no plano de ação protocolizado em 22 de fevereiro de 2017 foram parcialmente
atingidas em virtude de eventos macroeconômicos, como no caso do programa de repatri-
ação de recursos do exterior, o qual teve uma pequena adesão nesta última fase. A valo-
rização do dólar e das demais moedas impactou nos resultados da Corretora de modo
que os clientes e empresas têm poupado recursos, aguardando uma melhora no cenário
econômico e uma consequente redução na taxa de câmbio para voltar a realizar suas
operações normais, o que tem causado a redução do volume de operações em nossa
mesa de câmbio. No segundo semestre será dada continuidade ao trabalho de
prospecção de novas operações envolvendo fundos de investimentos, o que já resultou
em alguns acordos com os gestores e previsão do início das operações no segundo se-
mestre de 2017. Há uma expectativa de crescimento neste segundo semestre, com o iní-
cio de alguns fundos que temos e que estão aguardando a regularização de documenta-
ção e definição de alguns procedimentos operacionais. A adoção de novas ferramentas
para captação de clientes na modalidade Câmbio Turismo contribuiu para a divulgação
das taxas da Corretora captação de novos clientes no período, porém devido a uma mu-
dança de procedimentos operacionais, durante um período as ferramentas foram
suspensas e serão operacionalizadas novamente no segundo semestre de 2017, com a
regularização destes procedimentos que visam o aumento da capacidade de atendimento
aos clientes da nossa base e aos novos clientes captados através das referidas ferramen-
tas. As visitas a clientes da carteira da Corretora que operam através de bancos, onde a
Corretora atua como instituição intermediadora das operações, estão sendo feitas no âm-
bito comercial, visando estreitar relacionamento e apresentando uma alternativa que ofe-
reça mais agilidade e simplicidade nas operações, tanto para o cliente como para a
corretora, que consiste na migração das operações para a nossa posição própria, até
USD 100.000 dólares, o que garantirá maior rentabilidade à Corretora e maior agilidade
nos processos operacionais ao cliente. Este trabalho foi iniciado no primeiro semestre de
2017, havendo margem para aumentar o volume de operações da Corretora neste seg-
mento. É previsto também um aumento na prestação de serviços fiduciários, com a aprova-
ção de novas operações e com o surgimento de novas demandas de serviços por clientes
já existentes em nossa carteira. O contato constante com os nossos fornecedores nos
possibilitou obter descontos em contratos de prestação de serviços no 1º semestre de
2017, em alguns casos de até 12% sobre o valor bruto. Este trabalho será intensificado
no segundo semestre de 2017. Diante do cenário atual e com as perspectivas atuais de
captação de novos negócios, manteremos a nossa meta de crescimento de 12,68% no
ano de 2017. 2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações
contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financei-
ras, que incluem as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as normas
consubstanciadas no no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
(COSIF), normatizações do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do
Brasil (BACEN) e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) recepcionados pelos órgãos reguladores re-
lacionados ao processo de convergência contábil internacional que não conflitam com a
regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central do Brasil
(BACEN). As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensura-
ção de provisões para perdas com operações de crédito, estimativas do valor justo de
determinados instrumentos financeiros, provisão para contingências, perdas por redu-
ção ao valor recuperável, “impairment” de títulos e valores mobiliários classificados nas
categorias títulos disponíveis para venda e títulos para negociação, ativos não finan-
ceiros e outras provisões. As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em
Real, que é a moeda funcional da Corretora. Todas as informações apresentadas em
Real foram convertidas para o milhar, exceto quando indicado de outra forma. As de-
monstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico e, quando apli-
cável, houve mensuração a valor justo, conforme descrito nas principais práticas
contábeis a seguir. As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração
em 31 de agosto de 2017. 3. Resumo das principais práticas contábeis: a) Apu-
ração de resultado: O regime de apuração do resultado é o de competência. b) Dis-
ponibilidades: As disponibilidades são representadas por recursos em moeda nacio-
nal, que são utilizados para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo,
apresentando risco insignificante de mudança de valor justo. c) Aplicações
interfinanceiras de liquidez: São registradas pelo valor de aquisição e acrescidas
dos rendimentos auferidos até a data do balanço. d) Títulos e valores mobiliários:
Os títulos e valores mobiliários são classificados em suas respectivas categorias de acor-
do com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para venda e manti-
dos até o vencimento. Os títulos classificados na categoria “para negociação”, são
apresentados no ativo circulante e avaliados pelo valor de mercado. Os classificados na
categoria “disponíveis para venda” são avaliados pelo valor de mercado e os classifica-
dos na categoria “mantidos até o vencimento” são contabilizados pelo custo de aquisi-
ção, acrescido dos rendimentos contratados. Os ajustes ao valor de mercado dos títu-
los classificados na categoria “para negociação” são contabilizados em contrapartida à
conta de receita ou despesa do período. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos
classificados na categoria “disponíveis para venda” são contabilizados em contrapartida
à conta destacada do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos tributários e na venda
definitiva dos títulos, estes ajustes são transferidos para as respectivas contas de resul-
tado do período. Os títulos públicos foram apurados pelo preço médio de negociação,
ou quando não disponível, a Administração da Corretora adota parâmetro para cálculo
do valor de mercado, obtido mediante técnica interna de precificação. Os valores de
mercado das ações de companhias abertas foram apurados, respectivamente, com
base no preço de fechamento na B3 S.A. Brasil, Bolsa Balcão no último pregão antes
do encerramento do exercício e no preço médio e nas taxas de juros divulgados pela
ANBIMA no último pregão antes do encerramento do semestre. e) Negociação e
intermediação de valores: É demonstrada pelo saldo das operações de compra ou
venda de títulos e valores a receber realizadas na B3 S.A. Brasil, Bolsa Balcão, por con-
ta de clientes, pendentes de liquidação dentro dos prazos regulamentares ou de ven-
cimento dos contratos. f) Imobilizado de uso: É registrado pelo custo de aquisição, a
depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas estabelecidas pela le-
gislação tributária, sendo de 20% a.a. para “Sistema de Processamento de Dados e
Transportes” e de 10% a.a. para as demais contas. g) Demais ativos circulantes e
não circulantes: Os demais ativos são registrados pelos valores de realização, incluin-
do os rendimentos e as variações monetárias auferidas. h) Demais passivos
circulantes e não circulantes: São demonstradas pelos valores conhecidos ou calcu-
láveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetá-
rias e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços; As provisões são reconhecidas

no balanço quando há uma obrigação legal, ou constituída, como resultado de um
evento passado onde é provável que um recurso econômico seja requerido para sal-
dar a obrigação e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente seguran-
ça. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco en-
volvido. i) Provisão para imposto de renda e contribuição social: A provisão para
Imposto de Renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida
de adicional de 10% sobre o lucro anual tributável excedente a R$240. A Medida Pro-
visória nº 675, de 21 de maio de 2015 (“MP”), convertida na Lei nº 13.169, de 06 de
outubro 2015, elevou a alíquota da Contribuição Social de 15% para 20% com vigên-
cia a partir de 1º de setembro de 2015. Não foram reconhecidos eventuais créditos
sobre prejuízos fiscais ou adições temporárias em função do não atendimento à Reso-
lução nº 3.059 do Conselho Monetário Nacional. j) 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 Conselho Monetário Nacoonal. • Os passivos
contingentes são reconhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídicos,
for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, ge-
rando uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. • As obrigações le-
gais, fiscais e previdenciárias são demandas judiciais onde estão sendo contestadas a
legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos (impostos e contribuições). Estão
reconhecidos 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 decisões
judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. k) Disponibilidades e
aplicações interfinanceiras de liquidez (Caixa e equivalentes de caixa)

2017 2016
Disponibilidades 391 987
Caixa 1 2
Depósitos bancários 137 760
Disponibilidades em moeda estrangeira 253 225
Aplicações interfinanceiras de liquidez 419 1.126
Letras do Tesouro Nacional 419 –
Letras Financeiras do tesouro – 1.126
Total caixa e equivalente de caixa 810 2.113
4. Aplicações interfinanceiras de liquidez - compromissadas 2017 2016
Letras do Tesouro Nacional 419 –
Letras financeiras do tesouro – 1.126

419 1.126
As operações compromissadas no mercado financeiro, mediante lastro com títulos de ren-
da fixa, são registrados como revendas a liquidar, posição bancada, e pelo seu valor de
liquidação, retificado pelo valor das rendas a apropriar. 5. Títulos e valores mobiliários:
Os títulos e valores mobiliários classificados como “Títulos para negociação” e “Títulos dis-
poníveis para venda”, estão assim demonstrados:
2017 Sem De 3 Acima

venci-         Até   meses de
mento 3 meses  a 1 ano   1 ano Mercado Custo

Títulos Disponíveis para Venda
Carteira Própria
Letras Financeiras do Tesouro – – – 4.487 4.487 4.493
Notas do Tesouro Nacional – – – 167 167 170
Ações Companhias Abertas 1 – – – 1 48
Subtotal 1 – – 4.654 4.655 4.711
Vinculados à prestação Garantias
Letras Financeiras do Tesouro – – – 347 347 347
Subtotal – – – 347 347 347
Total 1 – – 5.001 5.002 5.058
2016 Sem De 3 Acima

venci-         Até   meses de
mento 3 meses  a 1 ano   1 ano Mercado Custo

Títulos para Negociação
Carteira Própria
Letras Financeiras do Tesouro – 583 150 3.400 4.133 4.131
Notas do Tesouro Nacional – – 4 246 250 248
Vinculados à Prestação Garantias
Letras Financeiras do Tesouro – – – 308 308 308
Subtotal – 583 154 3.954 4.691 4.687
Títulos Disponíveis para Venda
Carteira Própria
Ações Companhias Abertas 500 – – – 500 703
Subtotal 500 – – – 500 703
Total 500 583 154 3.954 5.191 5.390
As ações de companhias abertas estão custodiadas na Companhia Brasileira de Liquida-
ção e Custódia (CBLC). Os títulos públicos estão custodiados na Câmara de Custódia e
Liquidação (CETIP) e no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), respectiva-
mente. Em 30 de junho de 2017 e 2016, não havia operações com instrumentos financei-
ros derivativos.
6. Rendas a receber 2017 2016
Corretagens de câmbio a receber 196 168
Serviços prestados a receber 280 222
Comissões sobre agente fiduciário 240 248
Rendas a receber - outros – 73

716 711
7. Negociação e intermediação de valores         Créditos    Obrigações

  2017   2016   2017   2016
Caixas de registro e liquidação 1 23 – –
Devedores/credores - conta liquidação pendentes 1 173 2.798 3.194
Operações com ativos financeiros e mercadorias – – – 35
Obrigações p/ neg. intermediação de títulos 3 651 – –

5 847 2.798 3.229
As negociações e intermediações de valores correspondem às operações financeiras reali-
zadas na B3 Brasil, Bolsa, Balcão especificamente as operações efetuadas nos três últimos
pregões a serem liquidadas em D+1 e D+3. 8. Outros créditos - diversos
Circulante 2017 2016
Adiantamentos e antecipações salariais 51 34
Impostos e contribuições a compensar (a) 95 236
Pagamentos a ressarcir 49 30
Valores a receber de sociedades ligadas – 10
Devedores diversos País 784 1.338

979 1.648
Não circulante 2017 2016
Devedores por depósito em garantia (c) 19.442 18.293
Devedores diversos País (b) 6.035 5.854
(-) Provisão para devedores duvidosos (6.035) (5.854)

19.442 18.293
a) Os impostos e contribuições a compensar referem-se às retenções de impostos sobre
comissões código 8045; impostos retidos na fonte; recolhidos a maior; e, a saldos negati-
vos de exercícios anteriores a compensar. b) Refere-se a processo Fundiágua, constituído
100% para provisão de devedores duvidosos; c) Devedores por depósito em garantia:
encontram-se pendentes de julgamento, perante o judiciário, ações promovidas pela
Corretora questionando a legalidade de diversos tributos e recursos trabalhistas, tendo

sido constituídas as provisões necessárias, conforme apresentado na nota explicativa Nº
11. Para tanto, a Corretora efetuou depósitos judiciais que são atualizados mensalmente
pelo índice SELIC, conforme identificados a seguir: 2017 2016
IRPJ 12.821 12.003
CSLL 4.615 4.321
Finsocial 412 395
Pis 759 727
Outros 835 847

19.442 18.293
9. Imobilizado de uso

                         2017 2016
Taxa Custo Depreciação Imobilizado Imobilizado

deprec. corrigido    acumulada          líquido          líquido
Instalações 10% 300 (262) 38 47
Móveis e
 equipamentos de uso 10% 464 (343) 121 170
Sistema de
  comunicação 10% 458 (414) 44 88
Direitos de uso – – – – 96
Sist. processamento
  de dados 20% 1.110 (1.006) 104 192

2.332 (2.025) 307 593
10. Outras Obrigações - Fiscais e previdenciárias
Curto prazo 2017 2016
Imposto e contribuições a recolher 688 220

688 220
Longo prazo 2017 2016
Provisão para riscos fiscais 122 873

122 873
As obrigações fiscais e previdenciárias referem-se aos impostos e contribuições sobre o lu-
cro e as retenções sobre fornecedores, clientes e terceiros a serem recolhidos de acordo
com os prazos previstos nas legislações vigentes. As provisões para riscos fiscais classifica-
das no exigível a longo prazo referem-se a parcelamento de obrigações fiscais.
11. Outras Obrigações - Diversas
Curto prazo 2017 2016
Provisão trabalhista 365 553
Provisões administrativas (a) 452 736
Credores diversos País 332 367

1.149 1.656
a) As provisões administrativas são as obrigações contraídas junto aos fornecedores de
serviços, inclusive os de agentes autônomos de investimentos, os fornecedores de ma-
teriais e outros fornecedores; Os processos judiciais em curso, cuja expectativa de per-
da foi considerada provável pelos assessores jurídicos, foram objeto de constituição da
provisão para contingências, o saldo das provisões constituídas e os respectivos depó-
sitos judiciais foram:

Saldo Depósito Saldo Depósito
contingências judicial (ativo) contingências judicial (ativo)

                  2017 2017 2016 2016
IRPJ 12.821 12.821 12.003 12.003
CSLL 4.615 4.615 4.321 4.321
Finsocial 412 412 395 395
Pis 759 759 727 727
Outros 768 835 735 847
Total 19.375 19.442 18.181 18.293
A movimentação da provisão está demonstrada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2016 18.801
Adições 252
Baixas (220)
Atualizações monetárias 542
Saldo em 30 de junho de 2017 19.375
12. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social é de R$46.051 (R$45.000 em
2016), divididos em 51.642 cotas (50.464 cotas em 2016), totalmente integralizadas por
quotistas domiciliados no País. Em 22 de dezembro de 2016, foi deliberado aumento de
capital social, de R$ 45.000 para R$ 46.051 com a emissão de 1.178 novas cotas, apro-
vadas pelo Banco Central do Brasil em 15 de fevereiro de 2017. b) Prejuízos acumula-
dos: No semestre encerrado em 30 de junho de 2016 houve rateios de prejuízos pelos
cotistas no montante de R$2.173. 13. Contingências: A Corretora é parte em ações de
naturezas tributária e cível, envolvendo riscos de perda classificados pela Administração
como possíveis, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não
há provisão constituída, conforme composição e estimativa a seguir:
Tributárias 2017 2016
IRPJ, CSLL e IR Fonte 32.349 16.836
Cíveis
Perdas e danos 9.476 –
Administrativo
Processo Administrativo 867 –
Trabalhista
Reclamação Trabalhista 18.580 –
Total 61.272 16.836
Natureza das contingências com estimativa de perda possível: Contingências Ad-
ministrativas.: A Corretora é parte em processos administrativos que versam em sua mai-
oria, na discussão sobre o procedimento operacional e administrativo adotado pela
Corretora em consonância com a legislação pertinente que disciplina nosso segmento.
Contingências Cíveis: A Corretora é parte em ações indenizatórias, em sua maioria,
onde se questionam a efetivação de ordens de negociação e o advento de prejuízos de-
correntes de sua não realização ou de sua realização alegadamente adversa da solicita-
da. Contingências Tributárias: A Corretora é parte em ações de cunho tributário, em
sua maioria, que envolvem o processo de desmutualização da então BM&F e da Bovespa.
Também há demandas em relação às alíquotas de tributos relacionados à despesas de
intermediação. Contingências Trabalhistas: A Corretora é parte em reclamações traba-
lhistas que tratam em sua maioria, de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício
por parte dos Agentes Autônomos de Investimentos e a condenação nos consectários le-
gais daí advindos. 14. Partes relacionadas: 14.1. Transações de intermediação: A
Corretora possui transações com outras partes relacionadas não tendo cobertura de se-
guro e quaisquer garantias dadas ou recebidas, conforme a seguir:

                    2017                     2016
Outras obrigações                                  . Ativo/(passivo) Ativo/(passivo)
Outros Créditos - Diversos
Valores a receber de sociedades ligadas
Reembolso de despesas de contabilidade – 10
Negociação e intermediação de valores
Devedores/credores - conta de liquidação pendente
Diretores e acionistas (a) (46) (43)
(a) As operações foram realizadas com base em taxas, prazos e valores usualmente prati-
cados no mercado na data das operações, considerando-se a ausência de risco.
14.2. Outras transações com partes relacionadas 2017 2016
Despesas administrativas - Aluguel 78 78
Total 78 78
As operações realizadas em Bolsa de Valores pelos sócios representam um total em corre-
tagem de R$161 Deste montante, R$160 refere-se a desconto de corretagem nestas
operações. As operações com a SLW Administradora e Gestora de Recursos Ltda. refe-
rem-se substancialmente a comissão sobre serviços financeiros prestados, realizada a pre-
ços e condições usuais de mercado, gerou uma despesa de R$47. 14.3. Remuneração
do pessoal-chave da Administração: A remuneração total do pessoal-chave da Admi-
nistração para o semestre encerrado em 30 de junho de 2017 foi de R$445 (R$112 em
2016), a qual é considerada benefício de curto prazo. 15. Demonstração do resultado
a) Receitas de prestação de serviços 2017 2016
Assessoria técnica 2.053 1.503
Adm. de fundos e sociedade de investimento 1.290 825
Comissões de colocação de títulos 20 17
Corretagem de câmbio 435 653
Corretagem de operações em bolsa 746 286
Serviços de custódia 231 134
Outros serviços 213 184
Total 4.988 3.602
b) Despesas de pessoal 2017 2016
Despesas de honorários (445) (112)
Despesas de benefícios (477) (373)
Despesas de encargos sociais (506) (429)
Despesas de proventos (1.482) (1.100)
Despesas de treinamentos (2) –
Despesas de remuneração de estagiários (16) (15)
Total (2.928) (2.029)

c) Outras despesas administrativas 2017 2016
Despesas de energia e gás (31) (36)
Despesas de aluguel (207) (203)
Despesas de comunicação (107) (89)
Despesas de manutenção e conservação (78) (76)
Despesas de material (14) (11)
Despesas de processamento de dados (634) (771)
Despesas de promoções e relações públicas (5) (6)
Despesas de propaganda e publicidade (20) (25)
Despesas de seguros (3) (4)
Despesas do sistema financeiro (225) (186)
Despesas de serviços de terceiros e vigilância (33) (33)
Despesas de serviços técnicos especializados (2.433) (1.760)
Despesas de transporte (89) (72)
Despesas de viagens no país (1) –
Outras despesas administrativas (175) (126)
Despesas de amortização e depreciação (91) (170)
Total (4.146) (3.568)
d) Despesas tributárias 2017 2016
Despesas de ISS (207) (155)
Despesas de COFINS (260) (215)
Despesas de PIS (42) (35)
Juros/ multas fiscais – (113)
Outras despesas tributárias (199) (58)
Total (708) (576)
e) Outras receitas operacionais 2017 2016
Recuperação de encargos e despesas 31 21
Juros 8 13
Créditos não identificados – 57
Outras 361 7
Total 400 98
f) Outras despesas operacionais 2017 2016
Processo judicial / Ações de indenizações (197) (798)
Outras (279) (19)
Total (476) (817)
16. Imposto de renda e contribuição social: O cálculo do imposto de renda e da contri-
buição social está assim representado:

2017 2016
Apuração de IR/CS IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Resultado antes da tributação sobre o lucro (1.005) (1.005) (1.391) (1.391)
(-)Participações estatutárias no lucro (10) (10) – –
Total (1.015) (1.015) (1.391) (1.391)
Adições/(exclusões):
Despesas não dedutíveis 33 33 82 82
Provisão para devedores duvidosos 8 8 – –
Provisão de passivos contingentes trabalhistas – – 20 20
Receitas não tributáveis (36) (36) – –
Contingencias Fiscais 252 252 – –
Receitas de marcação ao mercado – – (14) (14)
Outras provisões temporárias (3) (3) – –
(Reversão) provisão para devedores duvidosos (128) (128) (2) (2)
(Reversão) de contingentes trabalhistas (183) (183) (180) (180)
Lucro real (1.072) (1.072) (1.485) (1.485)
Encargos de 15% IR/ 20% CS
  + Adicional de 10% IR – – – –
Total de imposto de renda e contribuição social – – – –
Em 30 de junho de 2017 a Corretora apresentava prejuízos fiscais e base negativa da con-
tribuição social no montante de R$18.613 (R$15.703 em 2016). 17. Gerenciamento de
Risco: 17.1. Estrutura de gerenciamento de risco: A avaliação dos riscos é fundamental
para a tomada de decisão na Corretora. Por isso, a Corretora conta com uma estrutura de
Gerenciamento de Riscos, que é constituída de acordo com a natureza e o grau de comple-
xidade dos negócios e atividades desenvolvidas. O resumo das descrições das estruturas de
gerenciamento de riscos está publicado em diretório de acesso público, disponível no ende-
reço http://www.slw.com.br/fatores_risco.asp. 17.2. Estrutura de gerenciamento de riscos
operacionais: A Corretora tem aperfeiçoado continuamente seus sistemas tecnológicos vol-
tados ao controle e prevenção de riscos, visando reduzir possíveis perdas, por meio do
acompanhamento constante de suas operações. Os riscos inerentes à atividade são analisa-
dos e administrados diretamente pela diretoria acompanhando o controle dos fatores de ex-
posição a riscos de mercado, crédito e institucionais. 17.3. Estrutura de gerenciamento de
riscos de mercado: Risco de mercado: é definido como a possibilidade de ocorrência de
perdas resultantes da flutuação dos valores de mercado de posições detidas pela Corretora.
A Corretora possui políticas e estratégias para o gerenciamento do risco de mercado basea-
das nas diretrizes do Comitê de Basileia, estando em conformidade com a Resolução CMN
nº 3.464/2007. O gerenciamento do risco de mercado consiste em um conjunto de instru-
mentos para a identificação, mensuração, a avaliação, o monitoramento e o controle do ris-
co, com uma clara definição de responsabilidades, níveis de alçada e de reporte. 17.4. Es-
trutura de gerenciamento de risco de liquidez: Risco de liquidez pode ser entendido
como a possível incapacidade da Corretora honrar suas obrigações, causada pela ocorrên-
cia de desequilíbrios entre a entrada e saída de recursos no fluxo de caixa. A Corretora ge-
rência o risco de liquidez através do permanente monitoramento do fluxo de caixa esperado,
definição de níveis mínimos de liquidez, de um plano de contingência, da delegação de res-
ponsabilidades, de níveis de alçada e de reporte. Este gerenciamento é baseado nas diretri-
zes do Comitê de Basiléia, estando em conformidade com a Resolução CMN nº 4.090/2012.
17.5. Estrutura de gerenciamento de risco de crédito: Conforme a Resolução CMN nº
3.721/2009, a Corretora considera risco de crédito “a possibilidade de ocorrência de perdas
associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obriga-
ções financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente
da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunera-
ções, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação”. Na
Corretora, o gerenciamento do risco de crédito consiste na avaliação e no monitoramento de
forma contínua da qualidade das operações de crédito, objetivando manter as exposições
em níveis considerados aceitáveis pela alta administração. 17.6. Estrutura de gerenciamen-
to de capital: Em atendimento ao disposto na Resolução CMN nº 3.988 em 30 de junho de
2011, a Corretora constitui estrutura de gerenciamento de risco de capital. O gerenciamento
de risco de capital trata-se de um processo contínuo com os seguintes objetivos: 1)
Monitoramento e controle do capital mantido pela Corretora; 2) Avaliação dos requisitos de
capital face aos riscos a que a Corretora está sujeita; e 3) Planejar as necessidades de capi-
tal, considerando os objetivos estratégicos da Corretora. 17.7. Estrutura e gerenciamento
de risco socioambiental: A Corretora mantém políticas e procedimentos internos referen-
tes às obrigações para o gerenciamento de risco socioambiental. Cumprindo com as datas
exigidas pelo Banco Central do Brasil; o processo de melhoria continua é praticado diaria-
mente e também no momento de avaliação de novos clientes, como exemplo: possíveis ca-
sos de trabalho escravo; crimes ambientais; informações dos diários oficiais, onde podemos
consultar detalhes de possíveis ações judiciais que envolvam crimes ambientais e outros.
Nossos procedimentos estão em permanente atualização e adaptação perante os departa-
mentos envolvidos e à Alta Administração. Nas adaptações mencionadas acima, destacamos
a utilização de nossos sistemas de gerenciamento de risco operacional também para
mapearmos as não conformidades, riscos e controles vinculados às exigências sócio
ambientais. 18. Limites operacionais (Acordo de Basileia): Em 30 de junho de 2017 e
2016, a Corretora não estava enquadrada nos limites de capital e patrimônio compatível
com o risco da estrutura dos ativos, conforme normas e instruções estabelecidas pela Reso-
lução nº 2.099/94 do Conselho Monetário Nacional e normas complementares. Conforme
mencionado na nota explicativa nº 1 a Corretora apresentou ao Banco Central do Brasil, pla-
no de ação para reenquadramento do limite operacional, que está sendo feito através de
rateio de prejuízo entre seus sócios e complementação de capital, conforme nota explicativa
nº 20. O índice de Basileia da Corretora em 30 de junho de 2017 era de 6,96% (10,14%
em 2016). 19. Outras informações: A Corretora administra fundos e clubes de investimen-
to, conforme composto abaixo:

Patrimônio líquido Patrimônio líquido
        Administrado          Administrado

Denominação                               .                            2017                            2016
Fundos de investimento financeiro 191.236 289.261
Soc. Fundos carteiras inv. capital estrangeiro 71.461 73.962
Clubes de investimento 26.670 26.504
Fundos de ações 176.733 33.277
Outros fundos de renda variável 82.818 31.566

548.918 454.570
Informamos que a Administração, no semestre findo em 30 de junho de 2017, não contra-
tou serviços da BDO RCS Auditores Independentes relacionados a Financeira, além dos
serviços de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a
independência do auditor, de acordo com as normas vigentes, que principalmente deter-
minam que o auditor não deva auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções
gerenciais no seu cliente ou promover seus interesses. 20. Eventos subsequentes: Con-
forme previsto no plano de ação apresentado ao Banco Central do Brasil – BACEN, os
sócios realizaram rateio de prejuízos em 31 de agosto de 2017, em cumprimento ao plano
de ação de reenquadramento dos limites operacionais.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

operações. Os responsáveis pela Administração da Corretora são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Res-
ponsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos obje-
tivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, 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 consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional,
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avali-
amos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 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 relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o

Aos Administradores e Acionistas da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. São Pau-
lo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da SLW Corretora de Valores
e Câmbio Ltda. (“Corretora”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho
de 2017, e as respectivas demonstrações do resultado, da mutação do patrimônio líquido
e do fluxo de caixa para o semestre findo naquela data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião,
as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SLW Corretora de Valores e
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 a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a
Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Pro-
fissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fun-

damentar nossa opinião. Ênfase: Conforme mencionado nas notas explicativas nº 1 às
demonstrações contábeis, em 30 de junho de 2017 a Corretora apresenta prejuízos
acumulados e excesso do passivo circulante em relação ao ativo circulante, levando ao
seu desenquadramento dos limites de capital e patrimônio compatível com o risco da estru-
tura dos ativos, conforme normas e instruções estabelecidas pela Resolução do Conselho
Monetário Nacional nº 2.099/94 e normas complementares. Conforme apresentado na-
quela nota explicativa, há eventos em andamento para manutenção operacional da
Corretora. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabili-
dade da Administração pelas demonstrações contábeis: A Administração da
Corretora é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos
Corretoras de investimentos e pelos controles internos que ela determinou como necessá-
rio para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorções relevantes,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 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 alternativa realista para evitar o encerramento das

ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais; • Obtemos entendimento 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
Corretora; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transa-
ções e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audito-
ria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

São Paulo, 31 de agosto de 2017.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1

Demonstrações do Resultado Abrangente
(Em milhares de reais - R$)

1º Sem. 17 1º Sem. 16
Resultado do Semestre/Exercício        (1.015)        (1.391)
Resultado Abrangente Total        (1.015)        (1.391)

Paulo Sérgio Barbosa
Contador

CRC 1 SP 120359/O-8
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Fotos: Divulgação

Especial

Os dados estão em relatório divulgado na última quar-
ta-feira (30) pelo Instituto Mamirauá e o World Wide 
Fund for Nature (WWF), que reúne o levantamento 

das espécies da Amazônia descritas por pesquisadores de 
várias partes do Brasil e do mundo. São 216 novas espécies 
de plantas, 93 de peixes, 32 de anfíbios, 19 de répteis, uma 
ave, 18 mamíferos e dois mamíferos fósseis.

Essa é a terceira edição do relatório, que mobilizou um 
grupo de especialistas do Instituto Mamirauá e pesquisa-
dores associados num esforço de revisão bibliográfi ca para 
compor a lista inédita. As edições anteriores reuniram as 
novas espécies de 1999 a 2009 e 2010 a 2013. Ao todo, 
foram mais de 2 mil novas espécies descritas nos últimos 
17 anos. O número expres-
sivo de descobertas de-
monstra a importância dos 
investimentos em pesquisa 
científica na Amazônia. 
Historicamente, a região 
tem sofrido o impacto de 
ações antrópicas como 
desmatamento, agrope-
cuária e grandes obras de 
infraestrutura.

“O número de novas 
espécies que conseguimos 
levantar nos últimos anos 
é muito expressivo. É uma 
média de 100 espécies 
novas por ano, e esse nú-
mero vem se mantendo 
constante, em comparação 
aos relatórios prévios. Há 
muitas espécies a serem descobertas na Amazônia, princi-
palmente as de menor porte. Dos invertebrados, que são, 
praticamente, um outro mundo, nem se fala. A grande im-
portância desse relatório é conhecer a biodiversidade que 
nós temos, como bem utilizá-la e como protegê-la”, afi rma 
a pesquisadora Miriam Marmontel, do Instituto Mamirauá.

Com a maior fl oresta tropical remanescente, a Amazônia 
é reduto para uma diversidade de espécies e habitats. Para 
a produção do relatório, foram considerados os limites da 
Amazônia Hidrográfi ca, a Amazônia Ecológica e a Amazônia 
Política como área de amostragem. “Para a conservação 
das espécies, é necessário saber quais são, quantas são e a 

Pesquisadores descrevem
381 novas espécies de

animais e plantas da Amazônia
Um total de 381 novas espécies de plantas e animais foi registrado pela 
ciência entre 2014 e 2015 na Amazônia. Boa parte delas foi descoberta em 
áreas protegidas ou nos seus entornos

sua distribuição. Essas são informações fundamentais para 
garantir que os processos ecológicos e evolutivos sejam 
compreendidos e permaneçam, de modo a assegurar a 
sobrevivência das espécies”, acrescenta o diretor técnico-
-científi co do Instituto Mamirauá, João Valsecchi do Amaral.

Para o coordenador do Programa Amazônia do WWF-
-Brasil, Ricardo Mello, o relatório das novas espécies mostra 
que a biodiversidade do bioma ainda é um grande enigma. 
“Imaginar que ainda hoje, em 2017, estamos verifi cando 
a existência de novas espécies, mesmo com escassos re-
cursos, diz que ainda temos muito a conhecer e descobrir 
nesta região”.

Mais cientistas 
para a 
Amazônia

O documento destaca que, 
apesar dos esforços, há ainda 
uma lacuna de conhecimen-
to sobre a diversidade da 
Amazônia. Também revela 
a carência de especialistas e 
taxonomistas – especialistas 
na classificação de seres 
vivos. João Valsecchi alerta 
que, para garantir resulta-
dos efi cazes, com pesquisas 
científi cas distribuídas de 
forma mais homogênea na 
Amazônia, é importante que 
haja mais investimentos. 

“Nós precisamos ter garantia de recursos, sejam humanos, 
de infraestrutura e de fi nanciamento, para as pesquisas. 
Idealmente, um forte programa para o levantamento da 
biodiversidade na Amazônia deveria ser mantido a longo 
prazo. Esforços deveriam ser realizados para a formação 
de mais profi ssionais em taxonomia e o fortalecimento das 
instituições de pesquisa que realizam esses levantamentos”, 
ressalta o pesquisador.

A importância das unidades
de conservação

O relatório do Instituto Mamirauá em parceria com o WWF 
aponta ainda a necessidade 
de criar unidades de conser-
vação como estratégia para 
mitigar os resultados nega-
tivos das transformações 
que a região amazônica vem 
sofrendo. Também defende 
que a descrição de novas 
espécies e a divulgação dos 
resultados científi cos podem 
contribuir para chamar a 
atenção do poder público 
para a importância da Ama-
zônia e a necessidade de um 
conhecimento mais abran-
gente da sua biodiversidade.

“Num ambiente ‘mega-
diverso’ e de dimensões 
continentais como a Ama-
zônia, o desafi o de conhecer 
a biodiversidade é ainda 
maior. As áreas com pouca 
ou nenhuma informação ain-
da são muitas e extensas. A 
probabilidade de que novas 
espécies sejam encontradas 
nesses locais é bastante 
alta”, explica o diretor do 
Instituto Mamirauá. No 

Macaco zogue-zogue-rabo-de-fogo
(Plecturocebus miltoni).

meio científi co, o termo “nova espécie” é utilizado para 
ofi cializar o registro de descrição de uma espécie antes 
desconhecida. A publicação científi ca com a descrição 
de uma nova espécie traz informações de taxonomia, 
detalhando características da espécie e também do local 
onde foi encontrada. 

Segundo João Valsecchi, nos próximos anos, será pos-
sível observar um número crescente de novas espécies 
de vertebrados descritas, como peixes, anfíbios, répteis, 
aves e mamíferos. “Se pensarmos nas plantas, o número 
será bastante maior, e é praticamente impossível prever 
o número de espécies de invertebrados que ainda serão 
descritos”, diz o pesquisador.

Algumas espécies
O macaco zogue-zogue-rabo-de-fogo (Plecturocebus 

miltoni): descoberto numa expedição do  WWF-Brasil em 
dezembro de 2010 ao noroeste do Mato Grosso, teve seu 
nome “miltoni” dado em homenagem a um dos maiores 
primatólogos brasileiros, o cientista Milton Thiago de Mello.

O boto Inia Araguaiensis: encontrado em 2014 na bacia 
do rio Araguaia, tem características moleculares e medidas 
do crânio diferentes dos botos encontrados na bacia do 
rio Amazonas. Estima-se que esta espécie tenha surgido 
há cerca de 2,8 milhões de anos, quando teria se separado 
das outras populações de botos e se instalado na bacia do 
rio Araguaia, em Goiás.

O pássaro Poaieiro-de-Chico Mendes (Zimmerius chico-
mendesi): foi registrado pela primeira vez em 2009, no sul 
do Amazonas, dentro da Floresta Nacional de Humaitá. No 
entanto, só foi possível descrever essa espécie após uma 
expedição ocorrida em 2011, que trouxe novas informações 
sobre o animal. Possui um canto muito peculiar, que foi a 
característica que primeiramente chamou a  atenção  dos  
pesquisadores,  e  teve  seu  nome  dado  em  homenagem  
ao ambientalista e grande líder acriano.

A perereca Pristimantis jamescameroni: esta pequena 
perereca ocorre apenas no estado de Bolívar, na Venezuela, 
em tepuis com mais de 2,5 mil metros de altitude. Seu nome 
é uma homenagem ao diretor de cinema James Cameron, 
um entusiasta das causas ambientais e divulgador de vários 
problemas da região amazônica (AI/MCTIC).Boto Inia Araguaiensis

Pássaro Poaieiro-de-Chico Mendes
(Zimmerius chicomendesi).



News@TI
de ter uma grande tela Full HD IPS1 disponível com ou sem recurso 
de toque, o novo Acer Chromebook 15 (CB515-1H/1HT) oferece um 
desempenho sólido e para você desfrutar de mídia, jogos e aplicativos 
o dia todo (www.acer.com). 

9a edição do DCD>Brasil

@A 9a edição do DCD>Brasil, principal evento do País direcionado ao 
mercado de data centers, colocará em pauta os impactos, desafi os 

e oportunidades da transformação digital no setor de infraestrutura 
tecnológica, sobretudo nas organizações. O congresso será realizado 
nos dias 30 e 31 de outubro, no Centro de Eventos Pro Magno, em 
São Paulo (SP). A programação completa das conferências, que con-
tará com especialistas e apresentação de cases de grandes empresas, 
como Apple, LinkedIn, HSBC, Vale, Santander e Saraiva, já pode ser 
consultada no site: https://goo.gl/SEKDYJ (: http://dcd.events/confe-
rences/brasil2017/).

Dell EMC amplia portfólio de switches para 
redes abertas

@A Dell EMC - fornecedora que reúne a oferta mais abrangente e 
inovadora de soluções corporativas de TI da indústria -  anuncia 

novos switches de redes abertas para ajudar os clientes a transformar 
suas operações de TI, reduzir os custos com infraestrutura e obter re-
torno mais rápidos dos investimentos, contribuindo para a digitalização 
dos negócios. A família de switch Open Networking oferece recursos 
para redes defi nidas por software (SDN) para tornar as operações 
de redes mais fl exíveis, programáveis e fáceis de gerenciar, como 
suporte às constantes mudanças de aplicações e cargas de trabalho 
no data center.

Mais de cem vagas para profi ssionais de TI

@A Randstad, uma das maiores companhias de Recursos Humanos 
do mundo, está com inscrições abertas para cem vagas, em São 

Paulo, na área de TI de uma grande instituição fi nanceira. Entre as 
oportunidades estão postos como analista de engenharia, engenheiro 
de IOS, engenheiro júnior e analista de sistema. Ter conhecimento dos 
canais internet banking pessoa física e jurídica é fundamental. As vagas 
podem ser visualizadas no site: https://technologies.randstad.com.br/

GeneXus realiza o #GX27 Shape Your Future! 

@Estamos imersos na era do software, com a Inteligência Artifi cial 
protagonizando a automatização de tudo, criando oportunida-

des e impactos. Isto ocorre em toda a sociedade, mas inclusive na 
indústria de software, que tem sido o grande promotor da transfor-
mação digital - está ocorrendo mudanças profundas e exponenciais. 
O evento proposto por GeneXus este ano com o tema  "GX27 Shape 
Your Future" é para não nos desesperarmos, e sim ver a oportuni-
dade e assumir o controle. Em outras palavras dar forma ao nosso 
futuro. Estamos a um mês do evento, a programação com cerca de 
150 atividades está se materializando e em breve poderá ser vista em 
genexus.com/encuentro, o site do GX27, onde é possível se cadastrar 
gratuitamente. No ano passado participaram do Encontro cerca de 
4.000 pessoas de 20 países.

Novo Acer Chromebook 15 

@A Acer, marca líder mundial em Chromebooks[3], anunciou um 
novo modelo em sua premiada linha Chromebook 15 — o único 

do setor com tela de 15,6 polegadas — com um novo e elegante de-
sign em alumínio e bateria de longa duração de até 12 horas. Além 

São Paulo, sexta-feira, 01 de setembro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Análise de dados
nos negócios: um

passeio pela história

Somente nos últimos 10-

-15 anos, o conceito de 

Analytics ganhou grande 

popularidade e reputação 

no mundo dos negócios, 

graças ao surgimento 

de tecnologias como o 

chamado Big Data e as 

redes sociais

Atualmente, desde as peque-
nas e médias até as grandes 
empresas já estão utilizan-

do plataformas analíticas baseadas 
em nuvem, usando desde dados 
gerados em vídeo----games até 
análise de informações pessoais 
do Facebook.

O curioso é que ao contrário 
da crença popular, a análise nos 
negócios existe desde a Idade da 
Pedra. A história sugere que os 
primeiros humanos recorreram 
a paus e pedras para ajudar a 
prever as tendências prováveis 
nas vendas de itens que eram 
considerados 'novidades'. Em 
1800, quando surgiu a era indus-
trial, introduziu--se a necessidade 
de gestão de negócios como 
disciplina científi ca: Henry Ford, 
por exemplo, aplicou isso em sua 
nova linha de produção para o 
Ford Modelo T, com o objetivo de 
medir o tempo de montagem dos 
componentes de seus veículos.

À medida que a tecnologia 
evoluiu no decorrer do século XX, 
computadores ganharam papel 
fundamental na implementação e 
adoção da análise de negócios por 
meio da introdução da tecnologia. 
A ferramenta usada foi chamada 
de "Sistemas de Apoio para a Deci-
são" (Decision Support Systems) 
no início dos anos 70.

Sabendo que o chamado 
analytics baseia--se na análise 
de informações (dados), surgiu 
a necessidade de aliar não só 
o sustento do armazenamento 
desses dados, mas também sua 
organização e estruturação de for-
ma sistêmica, facilitando a análise 
dessas informações por motores 
analíticos já mencionados. É por 
isso que, durante os últimos anos, 
os Data Warehouses, considerados 
a primeira geração desse tipo de 
tecnologia, ganharam popularida-
de no meio corporativo, ajudando 
a organizar grandes quantidades 
de dados obtidos.

Até pouco tempo atrás, a maio-
ria dos resultados analíticos eram 
destinados a gestores de primeira 
linha dentro das empresas e 
corporações. No entanto, nessas 
últimas décadas tudo mudou com 
o advento das redes de computa-
dores, internet, Big Data e serviços 
em nuvem.

Com a enorme quantidade de 
informações geradas a cada dia, a 
análise de dados tornou--se mais 
acessível e, portanto, 'adquirível' 
para empresas de todos os tipos 
e tamanhos. O Analytics voltado 
aos negócios tornou----se um 
mecanismo complexo e avançado 
que agora é usado para suportar as 
necessidades que até alguns anos 
atrás eram intangíveis, como pre-
ver tendências e detectar padrões 
de comportamento futuro. Agora, 
tudo isso é possível com um único 
clique, obtendo informações em 
tempo real.

Com tudo que falamos, 

a pergunta que não quer 

calar é: para onde o futuro 

da análise de dados está 

apontando?

Antes de falarmos do futuro 
da análise de dados, temos que 
concordar que a indústria da 
tecnologia é uma das verticais 
que evolui mais rapidamente no 
mundo. Tendo isso em vista, não 
é necessário ir longe para encon-
trar o 'nascimento' da análise de 
negócios moderna, que surgiu há 
cerca de 10 anos. Nessa época, 
houve uma súbita necessidade 
das empresas encontrarem pro-
fi ssionais com experiência em 
modelos de dados na segmenta-
ção e organização de bancos de 
dados relacionais: tecnologias que 
naquele momento eram surpreen-
dentes aos olhos dos especialistas, 
e que realmente eram, mas ainda 
demandavam uma grande mão de 
obra humana, exigindo que profi s-
sionais matemáticos ou estatísti-
cos, com no mínimo um nível de 
doutorado, fossem indispensáveis 
para fazer com que esses esforços 
e estratégias viessem a ser efetivos 
nas operações diárias.

No começo, foram apresentados 
alguns casos de negócio em que 
soluções analíticas solucionavam 
problemas de negócio específi cos 
dentro de uma empresa, traba-
lhando em silos de informações 
sozinhos, isolando esse conteúdo 
do restante da operação diária da 
empresa. Por esse motivo, esses 
primeiros sistemas acabaram 
sendo vistos como soluções 'ex-
cêntricas', como se fossem uma 
espécie de item de luxo com valor 
intangível no mundo dos negócios.

Porém, é necessário dizer que 
a análise de negócios já per-
correu um longo caminho nos 
últimos anos. Felizmente, hoje, 
as empresas de diversos setores 
e tamanhos podem implementar 
tecnologias de modelagem de 
dados e soluções de análises avan-
çadas, por exemplo, para detectar 
tendências signifi cativas ou gerar 
ideias com base em cálculos rápi-
dos, criando insights por meio do 
gerenciamento de dados, análises 
preditivas avançadas ou detecção 
de padrões de alto valor, capitali-
zando esses resultados por meio 
da visibilidade rápida da informa-
ção em qualquer dispositivo ou 
plataforma. Processos de análise 
da informação que há alguns anos 
costumavam levar horas, hoje são 
feitos em segundos.

O momento do Analytics

Atualmente a análise de dados 
nos negócios é bastante comum e 
amplamente adotada em diferen-
tes setores e indústrias, indepen-
dentemente do tamanho ou região 
geográfi ca. O IDC (International 
Data Corporation) projeta que a 
análise de dados voltada ao mer-
cado deve crescer cerca de 10% 
nos próximos meses. O motivo? 
Há provas sufi cientes de que a 
tomada de decisões com base em 
análises de informações promove 
uma forte vantagem competitiva.

Os fatores chaves para essa 
projeção de crescimento são a 
acessibilidade e valor de mercado 
para empresas de todos os tama-
nhos. Outro fator que ajuda é a 
disponibilidade dessas tecnologias 
na nuvem, reduzindo drastica-
mente o tempo de implementação. 
Esses elementos resultam em uma 
ampla gama de oportunidades 
para provedores de soluções, 
permitindo que esses melhorem 
as iniciativas de análise de dados 
para seus clientes, gerando maior 
credibilidade e, dessa forma, vindo 
a ser consultores estratégicos para 
seus clientes.

O impacto das mídias sociais

Atualmente, mesmo as pe-
quenas empresas dependem de 
publicidade em Twitter, Facebook, 
LinkedIn ou Google para encon-
trar novos clientes e melhorar a 
sua marca. Mas você realmente 
entende qual o impacto dessa 
interação no seu negócio ou quais 
são as práticas para extrair mais 
lucro nisso? Uma aplicação analí-
tica adequada é capaz de extrair 
e analisar uma série de dados va-
liosos, podendo tirar informações 
de redes sociais, PDVs, páginas 
web ou de registros de clientes.

Essa visão de negócio muito 
mais completa que o Analytics ofe-
rece às empresas é o que lhes per-
mite tomar decisões consistentes 
com grande agilidade, reduzindo 
custos e aumentando a efi ciência 
e produtividade. Essas facilidades 
são implementadas por meio de 
ferramentas operacionais, como 
painéis de controle (scorecards) 
de fácil uso, utilizando aplicações 
móveis que fornecem informações 
concisas, detalhadas e organiza-
das em tempo real.

Como você pode perceber, não 
existem mais desculpas para você 
não ajudar os seus clientes a se 
benefi ciarem da análise de dados 
nos negócios, seja investindo 
na contratação de especialistas 
de campo ou pela concepção e 
implementação de um projeto, 
gerenciando aquisições diretas ou 
soluções em forma de SaaS, sem-
pre tendo em vista seus objetivos 
de negócio. O mais interessante 
é que, nesta dinâmica, você vai 
descobrir os detalhes de muitos 
processos de negócios que antes 
poderiam ser desconhecidos.

Cada empresa é única e tem 
suas peculiaridades, mas todas 
têm três objetivos principais: 
redução de custos, aumento nas 
vendas e conformidade com as 
leis vigentes. Esses fatores devem 
estar alinhados ao mesmo tempo, 
e todas podem ser melhorados 
com a análise de dados avançadas.

O que é mais recomendado?

É crucial que nesse processo 
você conte com especialistas no 
assunto, evitando empresas que 
aderiram a análise de dados só por 
ser a 'onda do momento', ou outras 
que desenvolveram produtos de 
olho em uma única necessidade.

Procure, investigue, reveja os 
estudos e as empresas de pesquisa 
envolvidas em análises avançadas. 
Avalie seus fornecedores não só 
pela tecnologia propriamente dita, 
mas também pela qualidade da 
implementação desses sistemas. 
Cruzando essas informações com 
referências diretas de clientes 
atuais dessas empresas, você 
irá encontrar alguns players de 
mercado com histórias de sucesso 
em todas as verticais, não sendo 
necessário se arriscar nesse tipo 
de decisão de projeto.

(*) É Account Manager para Banco e 
Finanças da Teradata México.

Antonio Gómez (*) Daniel Junqueira (*)

Em um exemplo de vida imitando a arte, hackers roubaram 
recentemente 1,5 terabyte de dados da HBO, incluindo 
episódios completos de séries populares, como "Ballers" 

e pelo menos um script dos próximos episódios de "Game of 
Thrones". Os ladrões também roubaram documentos internos da 
empresa e informações dos funcionários da HBO. Alguns desses 
dados já foram compartilhados online.

Mas a HBO não foi a única vítima. As manchetes estão cheias 
de companhias que tiveram dados e informações roubadas, 
incluindo dados dos clientes, de funcionários, sobre produtos 
confi denciais, entre uma lista infi ndável de violações.

Para saber como se prevenir de roubo de dados, como o ataque 
à HBO, é importante primeiro entender as diferentes formas de 
roubos. A violação de dados pode ser física ou digital. O vazamento 
físico acontece quando alguém (funcionário ou não) transfere 
os dados corporativos para um USB e sai da empresa com as 
informações, ou quando alguém transfere arquivos através de 
uma rede não autorizada.

Uma invasão 'sobre os fi os' ou over the wire aos dados de uma 
empresa pode ocorrer em vários graus de complexidade, duração 
e esforço. Exploits que dão acesso a conteúdos empresariais 
roubados podem ser tão simples quanto tirar proveito de medidas 
de segurança fracas.

Outros métodos usados para roubar dados incluem spear-
-phishing ou profundo acesso à rede da corporação ou à conexão 
de subsidiadas ou de parceiros. Se o principal ataque acontece 
através de um intermediário ou um sistema comprometido, há 

Game of Thrones e as ameaças reais
Na série mais popular da HBO, "Game of Thrones", diversas famílias seguem a busca pelo poder de 
governar os Sete Reinos. Da mesma forma que o personagem Daenerys Targaryen lidera seu exército 
(e seus dragões) e se prepara para a batalha, e que Cersei Lanniester reivindica o Trono de Ferro, por 
ser a única rainha verdadeira, vazamentos de informação ameaçam seus destinos

um fator delicado que o invasor pode considerar ao defi nir o nível 
de extração de dados. Quanto mais longa for a invasão, maior é 
chance de ser descoberto ou perder acesso sem aviso devido a 
atualizações do sistema comprometido. De qualquer maneira, se 
o invasor enviar uma grande quantidade de dados muito rápido 
pode levantar suspeitas e gerar alertas em soluções de segurança.

Então como as companhias podem evitar que estes tipos de 
violações aconteçam?

Quando se trata de prevenir violações e vazamento de infor-
mações, análises e clareza são fundamentais e podem ajudar a 
detectar a extração de dados. Soluções de telemetria detalhada 
e com boas análises são a chave para o monitoramento de tráfego 
de dados que estão saindo da rede e também podem detectar 
fl uxos/comportamentos fora do padrão. A partir daí, eles aler-
tam sobre o que está acontecendo e agem para interromper as 
atividades maliciosas.

Quando acontece uma extração rápida dos dados de uma rede, 
o administrador de TI pode utilizar soluções de segurança que 
estabelecem regras que interrompem o tráfego em situações 
extremas ou estabelecer preventivamente políticas que limitam o 
fl uxo de dados. Além disso, sistemas com Prevenção de Perda de 
Dados (DLP) que utilizam Protocolo de Adaptação de Conteúdo 
(ICAP) para conectar à rede também contribuem para prevenir 
a extração de dados não-autorizados.

Portanto, procure por ferramentas que possam analisar a rede 
em tempo real, mesmo o tráfego criptografado, porque como 
diz Cersei "quando você está no jogo dos tronos, ou você ganha 
ou morre".

(*) É gerente de Engenharia de Sistemas da América Latina para A10 Networks, 
empresa de Serviços de Aplicações Seguras.

Os cibercriminosos estão cada vez mais sofi sticados e agres-
sivos. Só neste ano, em uma grande ação, os ataques afetaram 
mais de 230 mil computadores em 15 países, incluindo o Brasil, 
de empresas e órgãos governamentais. Além disso, centenas de 
empresas pelo mundo desligaram seus servidores por precaução, 
gerando grandes prejuízos.

A segurança cibernética é um ponto central nas organizações 
porque envolve equipamentos e pessoas e, disso, depende a 
proteção de dados. Segundo o Relatório de Cibersegurança 
da Cisco 2017, as indústrias precisam melhorar a conduta de 
segurança para acompanhar a convergência da tecnologia da 
informação e a tecnologia operacional. À medida que os crimi-
nosos continuam aumentando a intensidade dos ataques, as 
empresas de diferentes setores da indústria precisam manter 
os requisitos fundamentais de segurança cibernética e serem 
reativas para que se mantenham protegidas. 

Há algumas medidas indicadas para as organizações se de-
fenderem do ransomware:
 1. Monitorar a rede, implantando patches e fazendo atuali-

zações no tempo adequado;
 2. Integrar defesas e utilizar uma abordagem de arquitetura 

para a segurança, ao invés de privilegiar implantação de 
produtos de nicho;

 3. Medir o tempo para detecção, insistir no tempo mais rápido 
disponível para descobrir ameaças, e então, minimizar seu 
impacto;

 4. Fazer com que as métricas sejam parte das políticas de 
segurança organizacional;

 5. Proteger usuários em todos os lugares em que estejam e 
onde quer que eles trabalhem, não apenas os sistemas com 
os quais eles interagem quando estão na rede corporativa 
e,

Seis dicas para as empresas se defenderem de 
ataques ransomware

 6. Fazer backup de dados críticos e rotineiramente testar 
a sua efi cácia, enquanto confi rma se os backups não são 
suscetíveis à ataques.

Os criminosos estão se tornando cada vez mais criativos na 
maneira como estruturam seus ataques, ao mesmo tempo em 
que as empresas estão em uma corrida constante contra eles. A 
garantia da segurança começa com o fechamento das brechas 
mais óbvias e se torna uma prioridade comercial, como parte 
essencial do processo. É importante estar atento e manter 
os sistemas seguro, afi nal, disso dependem os negócios das 
companhias.

(Fonte: Ghassan Dreibi, Gerente de Desenvolvimento de Negócios de 
Segurança para LatAm)
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3/vai. 4/leon — ônus. 5/dalva — lótus. 7/textual. 12/viola de arame.
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Esta sexta é o décimo segundo dia da lunação. Desde cedo a Lua em bom aspecto com Netuno deixa todos mais sensíveis. 

Ainda estaremos focados nas nossas metas, mas abertos à intuição e bem mais compreensivos. A Lua em mau aspecto 

com Plutão pode fazer surgir algumas crises, mas também nos deixa mais determinados para resolver as questões 

pendentes no trabalho. Manter o foco nas metas será importante para nos manter produtivos. Pode ter algumas indis-

posições à noite. A Lua em aspecto negativo com Júpiter pode levar a cometer exageros mexendo com nossas emoções.
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Esta sexta-feira é boa para pro-
gramar algo a acertar situações e 
compromissos que estejam prepa-
rados. Desde cedo a Lua em bom 
aspecto com Netuno deixa todos 
mais sensíveis. Siga adiante tomando 
decisões importantes que não devem 
ser adiadas mais. 03/703 – Verde.

A Lua em mau aspecto com Plutão 
pode fazer surgir algumas crises, 
mas também nos deixa mais deter-
minados para resolver as questões 
pendentes no trabalho. A fase é de 
intensas emoções, podendo demons-
trar o que tudo o que sente as pessoas 
que ama. 17/217 – Violeta.

Muito entusiasmo para se relacionar 
com as pessoas próximas. Use seu 
poder de atração, que está muito 
ativado. Pode ter algumas indispo-
sições à noite. A Lua em aspecto 
negativo com Júpiter pode levar a 
cometer exageros mexendo com 
nossas emoções. 64/664 – Amarelo. 

Desde cedo a Lua em bom aspecto 
com Netuno deixa todos mais sensí-
veis. Mantenha um forte romantismo 
melhora as relações amorosas, que 
serão mais felizes. Compromissos 
materiais serão produtivos e trarão 
lucros. Mantenha-se aberto ao 
diálogo e acerte tudo em sua vida. 
79/179 – Verde.

Ainda estará focado nas suas metas, 
mas aberto à intuição e bem mais 
compreensivo nesta sexta. Tente 
realizar que não deu certo antes, pois 
vive um momento ótimo para obter 
sucesso em suas atividades. Manter 
o foco nas metas será importante 
para se manter produtivo. 08/708 
– Vermelho.

Com a Lua plena em Capricórnio 
esta sexta favorece todos os assun-
tos práticos. A Lua em mau aspecto 
com Plutão pode fazer surgir algu-
mas crises, mas também o deixa 
mais determinado para resolver as 
questões pendentes no trabalho. 
92/992 – Cinza.

Com o Sol em Virgem deve ser 
bem prático e direto no seu modo 
de pensar. Esta sexta é boa para 
programar coisas originais e acertar 
situações que não foram resolvidas 
esta semana. Manter o foco nas me-
tas será importante para se manter 
produtivo. 63/963 – Verde.

Terá chance de resolver os negócios 
em andamento. Pode ter aconteci-
mento inesperado que ajudará a 
resolver uma situação. A Lua em 
aspecto negativo com Júpiter pode 
levar a cometer exageros mexendo 
com nossas emoções. Por isso a noite 
mantenha a rotina e m seu ambiente. 
78/178 – Azul.

A Lua está plena em seu signo aju-
dando a resolver os assuntos práticos 
nesta sexta. Um bom poder de analise 
ajuda a levar a fundo as questões e 
chegar a soluções imediatas. Manter 
o foco nas metas será importante para 
suas conquistas. Pode ter alguma in-
disposição à noite. 67/667 – Amarelo.

Logo virá melhoria da situação 
material e fi nanceira neste mês de 
setembro. Desde cedo a Lua em bom 
aspecto com Netuno deixa todos 
mais sensíveis. Assim estará mais 
focado em suas metas, mas abertos 
à intuição e bem mais compreensivo. 
76/676 – Azul.

Com a Lua plena em Capricórnio 
estará determinado a terminar as 
tarefas da semana, sem deixar nada 
para semana que vem.  Procure rea-
lizar atividades que estejam ainda 
pendentes e não possam esperar. 
Lua em bom aspecto com Netuno 
deixa sensível e aberto à intuição 
21/221 – Cinza.

A refl exão e a meditação são fun-
damentais para saber o que deseja 
da vida nesta fase mais delicada do 
ano que vai até o seu aniversário. 
Até lá mantenha a rotina evitando 
fazer algo novo. A Lua em aspecto 
negativo com Júpiter pode levar a 
cometer exageros mexendo com 
suas emoções. 85/885 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 01 de Setembro de 2017. Dia de Nossa Senhora da Penha, São 
Gil, São Vicente, São Josué, São Vitório, Santa Beatriz da Silva, e Dia do Anjo 
Palmaliah, cuja virtude é o otimismo. Dia do Profi ssional de Educação 

Física, Dia do Caixeiro Viajante e Dia do Agricultor. Hoje aniversaria 
o maestro e regente Seiji Ozawa que completa 82 anos, a cantora Gloria 
Stefan que nasceu em 1957, o ator Jairo Mattos que faz 55 anos, o ator Max 
Fercondini que nasceu em 1965 e o ator Thiago Rodrigues que faz 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau tem personalidade forte e é sempre 
muito idealista. Não gosta de fazer ou manter inimigos e faz de tudo para 
estar em paz com todos. Tem inclinação a ser individualista, inovador e 
corajoso além de ter muita energia. Com entusiasmo e ideias originais tem 
a tendência a mostrar caminhos. Frequentemente aparenta menos idade, 
sendo conservado fi sicamente. Precisa muito dos outros, não consegue 
viver só. No lado negativo precisa evitar a tendência de ser individualista 
e pensar que o mundo gira ao seu redor.

Dicionário dos sonhos
PÉS - Cortados, aborrecimento. Doendo, difi culdades. 
Descalços, difi culdades fi nanceiras. Limpos, novos 
amores. Sujos, doença. Grandes, vida longa. Pequenos, 
preocupação passageira. Ser mordido no pé por cobra ou 
outro animal, viagem. Lava-los, irá superar difi culdades. 
Cortar os dois, infi delidade. Ter diversos, sorte no jogo 
durante a fase da Lua em que sonhou. Números da sorte: 
07, 13, 27, 40, 72 e 99.

Simpatias que funcionam
Para melhorar sua aparência: Num dia de Lua Cheia, 
coloque as pétalas de 3 rosas brancas e de 3 rosas cor-
de-rosa dentro de uma tigela branca. Cubra tudo com 
água morna, segure a tigela e diga: “Deus te salve, Lua 
Cheia. És tão bonita. Jogue um pouco da tua luz, teu 
brilho e tua beleza nesta água de rosas”. Cubra a tigela 
e deixe-a no sereno durante 1 noite. Na manhã seguinte, 
despeje o líquido no seu corpo, do pescoço para baixo. À 
noite, use uma camisola cor-de-rosa para dormir. Jogue 
as pétalas no lixo e volte a utilizar a tigela normalmente.
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O Grupo 59 de Teatro apresenta o espetáculo 
infanto-juvenil “Histórias de Alexandre”, a partir 
da obra de Graciliano Ramos. A peça reúne estórias 
e fanfarronices de um típico mentiroso do sertão, 
numa encenação recheada por canções inéditas. 
Publicado em 1944 por Graciliano, o livro, homô-
nimo traz contos coletados na memória oral do 
folclore nordestino, resgatando crenças, costumes 
e mitos da região. Na transposição para o palco, 
foram selecionadas algumas histórias, respeitando e 
mantendo na íntegra as palavras do autor. Alexan-
dre é um homem já velho; tem um olho torto e fala 
bonito: um típico contador de histórias. Está sempre 

acompanhado pelos moradores das redondezas e 
até por pessoas de consideração, que vem à sua 
modesta casa para ouvir as narrativas “fanhosas” 
que conta: Seu Libório, cantador de emboladas; o 
cego preto Firmino; mestre Gaudêncio Curandeiro, 
que reza contra mordedura de cobras; e Das Do-
res, benzedeira de quebranto. Cesária, mulher de 
Alexandre, está sempre por perto, e pronta para 
socorrer o marido quando ele se “engancha” ou é 
questionado em suas narrativas.

 Serviço: Sesc Consolação, R. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque, 
tel. 3234-3000. Sábados às 11h. Ingressos: R$ 17 e R$ 8,50 (meia). 
Até 30/09.

Cena do infanto-juvenil “Histórias de Alexandre”.

Vingança
O espetáculo Hysterica Pas-

sio da dramaturga espanhola 
Angélica Liddell, reestreia dia 
4 de setembro. A montagem do 
Teatro Kaus Cia Experimental 
tem direção de Reginaldo 
Nascimento. A peça conta 
história de Hipólito, que aos 
12 anos resolve se vingar dos 
pais pelos maus tratos por 
ele sofridos. Hipólito fi lho da 
esquálida enfermeira Thora e 
do pálido dentista Sendero-
vich, assume diversas fi guras 
alegóricas em cena: a de um 
mestre de cerimônias, a de seu 
pai já morto e a dele mesmo na 
infância. Apresenta, a sua vida 
e a de seus pais, retomando os 
momentos de sua história para 
questionar, julgar e condenar a 
dor que sente, as feridas ainda 
não cicatrizadas. Sobrevivente 
aos abusos que sofreu durante a 
infância, chega aos 12 anos com 
um proposito claro, vingar-se. 
Com Alessandro Hernandez e 
Amália Pereira.

Serviço: Ofi cina Cultural Oswald dec 
Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 
tel. 3221-4704. Segundas e terças às 20h. 
Até 10/10.

Canções italianas na voz de Davi Amarante

em Davi Não Vê Estrelas.

Davi Amarante celebra o amor pelas canções italianas 
no show Davi Não Vê Estrelas. Com direção musical de 
Tony Berchmans (Cinepiano) e direção geral de Ciro 
Barcelos (Dzi Croquettes), sucessos italianos são revisi-
tados com sonoridade acústica. A soprano internacional 
Laura de Souza faz participação especial. O roteiro do 
show traça uma linha do tempo, dos anos 1950 até os dias 
atuais, com mais de 40 canções italianas que embalaram 
a história de amor de muitos brasileiros. De Domenico 
Modugno e Peppino di Capri, passando por surpresas 
como Roberto Carlos, Zizi Possi sem esquecer da era 
dos tenores Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli e dos 
contemporâneos Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Tiziano 
Ferro. Davi Amarante conta curiosidades sobre algumas 
canções e sobre essa história de amor que o brasileiro 
tem pelos hits italianos. No set list, Datemi Un Martello 
(Rita Pavone), Champagne (Peppino di Capri), Con Te 
Partiro (Andrea Bocelli), Grande Amore  (Il Volo), E Po 
Che Fa (Pino Daniele),Come Te Non Ce Nessuno (Rita 
Pavone), entre outras.

 Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 
tel. 3226-7300. Terça (5) às 21h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 100. 

Cena do infantil “Alice no País da Internet”.

“Alice no País da Internet” – O Musical é uma 
livre adaptação da clássica história “Alice no 
País das Maravilhas”, mas que evidentemente se 
torna uma viagem repleta de aventuras devido 
a inesgotável fonte de novidades que existe no 
mundo da informática

A estória começa quando a pequena Alice tropeça no teclado 
do seu computador e cai dentro do seu monitor, empurra-
da por Bob Mouse, o mouse do computador, interpretado 

pelo ator Luciano Borges. Alice ganha um notebook de presente 
no dia do seu aniversário e quando vai dormir, sonha que seu 
computador fi cou enorme. Assim, o palco se transforma num 
imenso monitor. A personagem Alice é interpretada pela atriz 
Heloisa Périssé e as personagens Coelha e Rainha de Copas 
são interpretadas pelas atrizes Antonia Périssé e Luisa Périssé, 
respectivamente.O Chapeleiro Maluco, interpretado pelo ator 
Sérgio Duarte, personagem do conto original, também está 
presente neste sonho alucinante. Além disso, a personagem 
Vírus, interpretado pelo ator Cláudio Handrey, promete destruir 
todos os programas do computador.

Serviço: Teatro Bradesco (Bourbon Shopping), R .Palestra Itália, 500. Sábado (2) e 
domingo (3) às 16h. Ingressos: de R$ 50 a R$ 120.

Infantil
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Contribuição
Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a), acredito que Deus 
quer que você saiba......QUE A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O 
DIA DE HOJE......pode defi nir o palco de um tipo inteiramente 
diferente de ano. Engraçado como as coisas funcionam. Às ve-
zes, a menor escolha, aquela que você pode fazer dentro dessas 
24 horas, pode colocar em movimento as energias trazendo-lhe 
enorme bem e alegria. Assista ao dia, então, e observe como 
você se move através dele. Você pode não saber quando você 
está defi nindo as energias em movimento. Mas você sempre 
está. Com tudo, na verdade, com o que você pensa, diz e faz.
Amor, Seu Amigo.
Neale Donald Walsch.

Divulgação
Infanto-juvenil
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Lerosa S/A Corretora de Valores e Câmbio
CNPJ 61.973.863/0001-30 - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 2º andar, Itaim Bibi - São Paulo - SP

Relatório da Diretoria
                           

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-K, que lhe foi proposta uma ação de Execução por 
parte de MD EDUCACIONAL LTDA, objetivando a cobrança de R$ 55.475,05 (atualizado até 
26/06/2017), oriundos do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as 
partes. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 
dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento integral da dívida atualizada ou ofereça bens 
(suficientes) à penhora, sob pena de se converter em penhora o arresto efetuado via BACENJUD em 
13/06/2016 no valor de R$ 699,91, junto ao Banco Itaú-Unibanco, em nome da Executada. 
Convertido, terá a executada 15 dias, independente de nova intimação, para oferecer embargos. 
Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento 
ao feito Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

1ª VRP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
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 3.832.985-9.01, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

1ª VRP - EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0512607-82.2000.8.26.0100 (USUC 44). 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) Manoel João 
Fidalgo, Joana Maria Guedes, Annunciata Cilento Paschoalucci, Antonio Hasegawa , réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Liete de Oliveira Piacente e outro, ajuiz(ou)(aram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Campinas do Piauí, 
nº 572 Itaquera - São Paulo - SP, com área de 175,15m², contribuinte nº 114.107.0017-7, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem 
o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Jabaquara. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1021594-88.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Ricardo Anders de Araújo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem que tramita por este Juízo os autos da ação de Inventário dos bens 
deixados por falecimento de MARIA DE FÁTIMA VAZ GONÇALVES, CPF 065.109.698-74, RG 
20.090.179-5, nascida em 26/09/1964, Separada judicialmente, Brasileiro, natural de São Paulo-SP, 
Empresária, pai Bernardino Gonçalves, mãe Rosalina Vaz Gonçalves, a qual residia na Rua Raiz da 
Serra, 131, Jardim Oriental - CEP 04347-010, São Paulo-SP. Assim sendo e nos termos dos artigos 
626, § 1º e 259, inciso III do Código de Processo Civil, o prazo para habilitação e impugnação de 
interessados incertos ou desconhecidos será de quinze dias, os quais fluirão após o decurso do prazo 
do presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2017. 

Tatiana Girardi/ANSA

No Senado, por 61 votos favoráveis e 20 contrários, Dilma 
foi cassada do cargo, mas não perdeu os direitos políticos. 
Desde então, seu vice-presidente, Michel Temer, assumiu 

o comando do país com promessas de reformas e de estabilidade 
política. 

Mas, o que mudou com o representante do PMDB no poder? 
“Imediatamente após a saída de Dilma, nós tivemos um surto 
de expectativas quanto à economia. Mas foi apenas um surto, 
pois as denúncias que vieram sucessivamente, envolvendo o 
próprio presidente e expoentes de seu governo, refrearam essas 
expectativas”, afi rma o especialista em política da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie Rogério Baptistini.

Sobre a economia, Baptistini destaca que, “apesar de alguns 
indicadores de melhora na economia, não temos a melhora 
desejada”. “A saída da presidente não serviu para atenuar o 
desemprego, com a crise econômica continuando a ser muito 
grave”, observa. Já o professor do departamento de Ciência 
Política da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas, disse 
que é necessário fazer uma separação entre a pessoa física 
e o governo.

“O Temer pessoa física é muito impopular e mal visto pela so-
ciedade, sendo que a imagem que prevalece é a de ‘um golpista’, 
não no sentido de algo ilegal, mas que assumiu o poder de maneira 
oportunista”, destaca o especialista.

“Mas, ao analisar sem emoção, o governo tem tomado me-
didas que têm dado resultados, como no combate à inflação, 
ao atrair investimentos. Ele colocou o mercado em funciona-
mento de novo. Porém, do ponto de vista fiscal, certamente, 
não houve um equilíbrio e os problemas persistem”, ressalta 
Caldas.

Ao assumir o cargo, Temer destacou que seu governo faria uma 
série de reformas para recolocar o Brasil “nos trilhos” e tirar o país 
da grave recessão econômica em que se encontrava. No entanto, 

Há um ano do impeachment
de Dilma, o que mudou no Brasil?

O dia 31 de agosto de 2016 entrou para a história do Brasil como aquele em que a presidente Dilma Rousseff (PT) sofreu um impeachment e deixou o 
poder, após cumprir menos da metade de seu segundo mandato

e com as denúncias se avolumando, o momento passou”, enfatiza 
o professor. Segundo Baptistini, “o ímpeto reformista é falso, é 
da boca pra fora, porque não tem atores que sustentem isso - e 
a sociedade desconfi a do governo”.

A saída de Dilma da Presidência do Brasil também encerrou 
um ciclo de 13 anos de poder do Partido dos Trabalhadores (PT) 
no cargo. Primeiramente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, depois com a sua sucessora, o PT tornou-se a principal 
força política dos últimos anos. Porém, com a saída do poder, 
a sigla acabou se apequenando nas eleições municipais do ano 
passado e luta para tentar mostrar força.

“O PT perdeu a possibilidade de fazer uma atualização. 
Nesse um ano fora do poder, mostrou ser extremamente 
dependente da personalidade do Lula, com as bases sem 
poder de difusão. Foi um partido que não se reformou e não 
apresentou para a sociedade uma autocrítica”, diz Baptistini, 
ressaltando que se essa postura continuar, a sigla “segue 
para insignificância”.

Para Caldas, a situação do partido também se divide em duas 
partes: o PT em si tem uma grande rejeição, mas se Lula for 
candidato, ele tem 30% das intenções dos votos. “Mas, ele não 
é o partido todo. Se Lula concorrer, o que não acredito que irá 
acontecer, o PT pode voltar ao poder”, destaca o professor da 
UNB. Até mesmo por conta desse momento político, com as 
principais legendas envolvidas em escândalos como a Lava Jato, 
o cenário para as eleições presidenciais do ano que vem está 
completamente indefi nido.

“A gente enfrenta um momento bastante confuso e o hori-
zonte é de penumbra, sobretudo porque os partidos estão em 
descrédito. Alguns estão tentando se reinventar, alguns fazendo 
mudanças estéticas, como mudar o nome numa tentativa de 
iludir os eleitores. É muito provável que surja um aventureiro, 
que surja alguém sem experiência, o que seria ruim para todos 
nós”, fi naliza Baptistini. 

uma série de denúncias contra ele mesmo e contra alguns dos 
principais expoentes de seu governo acabaram atrasando ou até 
paralisando os debates.

“Essas denúncias atrasaram a agenda de reformas, mas não a 
impediram. A trabalhista saiu, mas em um ritmo mais lento. Já 
a da Previdência, certamente para ser aprovada, Temer vai ter 
que fazer muitas concessões”, diz Caldas.

Baptistini, no entanto, lembra que as reformas demoraram 
a sair também por falta de habilidade de negociações do novo 
governo. “O presidente Temer não se mostrou um líder à altura 
do momento. É lamentável para a sociedade brasileira, mas ele 
não soube costurar as alianças necessária para sair da crise. 

Para implementar reformas, era necessário ter feito uma grande 
coalizão, mas com o sistema de partido e políticos que nós temos, 

Ex-presidente Dilma Rousseff (PT).
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Renan: 
delação 

premiada 
para atender 

interesses 
políticos

O senador Renan Calhei-
ros (PMDB-AL) lamentou 
que a colaboração premiada, 
importante instrumento 
de obtenção de provas, 
venha sendo desvirtuada 
para atender a interesses 
pessoais e políticos. Renan 
afi rmou que autoridades do 
Ministério Público Federal, 
com o intuito de retaliar 
políticos com os quais não 
têm afi nidade, não levam 
em conta as garantias cons-
titucionais e, por meio de 
prisões ilegais ou pela ge-
ração de pavor, obtêm, dos 
delatores, muitos dos quais 
fragilizados, informações 
falsas que deveriam ser for-
necidas espontaneamente e 
não em tais condições.

Depois da divulgação de 
todas as informações, disse 
o senador, cabe ao Judiciário 
verifi car se as delações pro-
cedem e, em muitos casos, 
essas são revistas. Quanto às 
notícias de que pesam contra 
ele 17 inquéritos policiais, 
Renan Calheiros lamentou 
que ninguém tenha tido o 
cuidado de procurar saber 
se foram instaurados ade-
quadamente ou por meio de 
delações falsas, baseadas em 
“ouvi dizer”. Renan também 
lamentou a difi culdade en-
contrada para obter o direito 
de resposta.

“Daí a necessidade de pen-
sar no aperfeiçoamento do 
instituto da colaboração pre-
miada que, bem conduzida, 
produz excelentes resulta-
dos, permitindo a descoberta 
de provas de crimes, mas 
que não deve ser desviado 
para servir à impunidade 
e à perseguição de pessoas 
inocentes. Condenações 
seletivas, antecipadas e sem 
provas não fazem bem ao 
processo democrático e, com 
todo o respeito, beiram ao 
ridículo”, afi rmou o senador 
(Ag.Senado).

1ª VRP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0327892-84.2009.8.26.0100 (USUC 956) 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) Nelson Faria, 
Najla Rabay Faria, Deivis Teixeira Scarpin, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Abner 
dos Santos Silva e outros, ajuiz(ou)(aram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 
sobre o imóvel localizado na Rua João Bizarro da Nave, s/nº, na esquina com a Rua Juliano Moreira, 
parte do lote 1 da quadra C, Vila Diva - 33º Subdistrito - Alto da MoócaSão Paulo - SP, com área de 
460,84m², contribuinte nº 053.134.0001-0 (área maior), alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
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O pretendente: FLÁVIO RYAN DA SILVA SANTANA, solteiro, profissão 
engenheiro aeronáutico, nascido em Aracajú - SE, no dia vinte de novembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (20/11/1985), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rildo Freire Santana e de Nelma Maria 
Barbosa da Silva Santana. A pretendente: LYDIA FIGUEIREDO, solteira, profissão 
engenheira de produção, nascida em São Paulo - SP, no dia vinte e oito de janeiro 
de mil novecentos e oitenta e seis (28/01/1986), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Aparecido Figueiredo e de Maria José 
Maia Telo Figueiredo.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE CARNEIRO DE CARVALHO, solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em Belo Horizonte - MG, no dia oito de outubro 
de mil novecentos e oitenta e três (08/10/1983), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Viegas de Carvalho e de Sônia 
Aparecida Carneiro Carvalho. A pretendente: RAQUEL DE CASTRO MOREIRA E 
SILVA, solteira, profi ssão funcionária pública, nascida em Niterói - RJ, no dia três de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (03/01/1985), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rogerio Moreira e Silva e de Silvana de Castro 
Moreira e Silva.

O pretendente: UBIRAJARA PADILHA, divorciado, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia sete de novembro de mil novecentos e setenta e 
quatro (07/11/1974), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Norberto Padilha e de Elza Nascimento Moura. A pretendente: PATRICIA MARQUES 
GABNAI, divorciada, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, no dia 
vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (27/02/1975), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Gabnai e de Celeste 
Lucia Marques Gabnai.

O pretendente: DOUGLAS OLIVEIRA DOURADO, solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em Guarulhos - SP, no dia onze de agosto de mil novecentos e 
oitenta e sete (11/08/1987), residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo 
- SP, fi lho de Manoel Oliveira Dourado e de Maria Sonia Silva Dourado. A pretendente: 
CAMILA PERNA VAZE, solteira, profi ssão contadora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
vinte de julho de mil novecentos e oitenta e nove (20/07/1989), residente e domiciliada 
na Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lha de Ubirajara Vaze e de Maria Thereza 
Nunes Perna Vaze.

O pretendente: GUILHERME TAKEDA E SILVA, solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(15/09/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reldy 
Salomão Rezende da Silva e de Neide Midori Takeda. A pretendente: MARCELA 
GUARNIERI FREIRE, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
doze de maio de mil novecentos e noventa e um (12/05/1991), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Ferreira Freire e de Maura 
Guarnieri.

O pretendente: MICHAEL MADEIRA DE LA CRUZ QUEZADA, solteiro, profissão 
médico, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia nove de setembro de mil novecentos 
e oitenta e sete (09/09/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de José Luiz Ciniello De La Cruz Quezada e de Maria Lucia Madeira. 
A pretendente: MARIANA FRID FIGUEIREDO ROSSI, solteira, profissão médica, 
nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia dezenove de junho de mil novecentos e 
oitenta e cinco (19/06/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Marcos Durval Quadros Rossi e de Célia Regina Frid Figueiredo 
Rossi.

O pretendente: VICTOR HUGO JAMPAULO HAJNAL, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia três de maio de mil novecentos e oitenta e quatro 
(03/05/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir 
José Hajnal e de Lucy Ane Costa Leite Jampaulo Hajnal. A pretendente: ANA PAULA 
ALVES CARNEIRO, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
dezenove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (19/02/1983), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo Busch Alves Carneiro e 
de Tais Tieri da Rosa Alves Carneiro.

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:

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: BRUNO DE OLIVEIRA SOARES, estado civil solteiro, profi ssão poli-
cial militar, nascido em São José dos Campos (1º Subdistrito) - SP, no dia 11/03/1995, 
residente e domiciliado no Jardim Cachoeira, nesta Capital - SP, fi lho de José Láercio 
Soares e de Marcia Regina de Oliveira Soares. A pretendente: IRENE CATERINE DA 
SILVA PINHEIRO LIMA, estado civil solteira, profi ssão policial militar, nascida nesta 
Capital, Cambuci - SP, no dia 16/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ivan Lima e de Sara da Silva Pinheiro Lima. Obs.: Cópia do Edital 
para ser Afi xado no Cartório de Residência do Contraente.

O pretendente: GABRIEL EZEQUIEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão militar, 
nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 26/03/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilson Ezequiel da Silva e de Josefa Noemia da 
Silva. A pretendente: NATHALIA BALDIBIA MATHEUS, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 29/05/1995, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Odair Rosa Matheus e de Sandra 
Baldibia Santos Matheus.

O pretendente: FELIPE HENRIQUE FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão con-
feccionista, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 18/11/1993, residente e 
domiciliadoem Lauzane Paulista, nesta Capital - SP, fi lho de Francisco Rivonerio Fernandes 
e de Janiere Vilaça da Cunha Fernandes. A pretendente: FRANCIELY CAMILA GUEDES 
PEDROSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Santana - SP, no 
dia 10/06/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos 
Roberto Pedrosa e de Maria Celina Guedes. Obs.: Cópia do Edital para ser Afi xado no 
Cartório de Residência do Contraente.

O pretendente: GABRIEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente pleno, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia 29/01/1998, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Daniel Pereira da Cruz e 
de Maria Aparecida da Conceição. A pretendente: NATÁLIA SANTOS DE ANCHIETA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar adminstrativo, nascida nesta Capital, Vila Nova 
Cachoeirinha - SP, no dia 25/12/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Alves de Anchieta e de Joana Francisca dos Santos Anchieta.

O pretendente: NILSON DA SILVA ROSA, estado civil divorciado, profi ssão guarda 
civil metropolitano, nascido em Braz Cubas-Mogi das Cruzes - SP, no dia 23/05/1960, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Paschoal Rosa 
e de Elza da Silva Rosa. A pretendente: VALERIA RAMOS DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão guarda civil metropolitano, nascida nesta Capital, Pirituba - SP, no dia 
01/03/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo 
Ramos da Silva e de Oca Luiza da Silva.

O pretendente: ADRIANO MARCELO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão au-
tônomo, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 22/11/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto de Souza e de Maria Madalena de 
Barros Souza. A pretendente: FATIMA GUEDES, estado civil solteira, profi ssão designer, 
nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 21/11/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Guedes e de Fatima da Cruz Guedes.

O pretendente: JOSÉ AMILTON BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em São João do Tigre - PB, no dia 10/02/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Verissímo Bezerra e de Maria do Socorro da Silva Bezerra. A 
pretendente: ELISANGELA DAMIÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autôno-
ma, nascida em Messejana-Fortaleza - CE, no dia 31/08/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Damião dos Santos e de Maria Rosa dos Santos.

O pretendente: TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em Ibiúna - SP, no dia 20/06/1997, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Josevaldo Jorge de Oliveira e de Diane Nascimento Santos de 
Oliveira. A pretendente: JULIANA ORTIZ MARCELINO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de administração, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 
15/09/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel 
Marcelino e de Zilá Cavalheiro Ortiz Marcelino.

O pretendente: RENATO FIDALGO FREGNI, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 12/05/1987, residente e 
domiciliado no Jardim São Paulo, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Ermelindo Fregni e de 
Ana da Conceição Fidalgo Fregni. A pretendente: FERNANDA PERUGINI RAMOS, 
estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no 
dia 24/11/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens 
Ramos e de Solange Aparecida Perugini. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser 
afi xado no cartório de residência do pretendente.

O pretendente: LEONARDO SACRAMENTO, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 19/11/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valmir Sacramento e de Tânia Maria da Silva. 
A pretendente: ANA PAULA FRANCISCO, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, 
nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 25/02/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valcir Francisco e de Aparecida Sacramento Francisco.

O pretendente: DIEGO MATTOS MENDES, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
TI, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 29/03/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Janio Pereira Mendes e de Maria Augusta 
Abreu de Mattos Mendes. A pretendente: FERNANDA DE PAULA FREITAS, estado 
civil solteira, profi ssão contadora, nascida nesta Capital, Jaraguá - SP, no dia 04/04/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jair Antonio de Freitas 
e de Janete Maria de Paula Freitas.

O pretendente: CLEIDEMAN DOS SANTOS FREITAS, estado civil divorciado, profi ssão 
desenhista, nascido nesta Capital, Perus - SP, no dia 15/02/1998, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José de Freitas e de Cleonice Santos de Freitas. 
A pretendente: CAROLINE VIEIRA BELTRAME, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, Perus - SP, no dia 22/11/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rodolfo Beltrame e de Zedima Maria Vieira.

O pretendente: JOÃO NUNES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão adminis-
trador, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 30/05/1961, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jeronimo Nunes da Silva e de 
Ernestina Florentino da Silva. A pretendente: ROSIMEIRE OLIVEIRA BARROS, estado 
civil divorciada, profi ssão servidora pública municipal, nascida nesta Capital, São Miguel 
Paulista - SP, no dia 16/10/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Alves de Barros e de Raquel Oliveira Barros.

O pretendente: MARCELO FINOTTI, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nas-
cido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 20/03/1972, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Odete Finotti. A pretendente: CAROLINA MENDOZA 
RODRIGUEZ, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Assunção, Paraguai, 
no dia 01/12/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ceferino Mendoza Enciso e de Maria Ines Rodriguez.

O pretendente: HENRY APAZA MARCA, estado civil solteiro, profi ssão costureiro, 
nascido na Provícia de San Pedro de Totora, Estado de Oruro, Bolívia, no dia 05/06/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Juan Alejo Apaza Villca 
e de Maria Marca Condo. A pretendente: JICENIA GABRIELA ALDERETE CHAMBI, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no 
dia 07/11/2000, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis 
Alderete Canaviri e de Sonia Chambi Aysa.

O pretendente: SERGIO MARTINS GABRIEL JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em São Vicente - SP, no dia 02/08/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Martins Gabriel e de Christiane Alberta da Silva. 
A pretendente: JULIANA VENÂNCIO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 05/09/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Júlio César de Souza e de Ana Regina Venâncio.

O pretendente: ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
funcionário público, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 13/06/1964, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Francisco dos Santos e de 
Auxiliadora Anicio de Lima. A pretendente: MARISA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Rondon - PR, no dia 06/11/1968, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Avelino José Pereira e de Matilde Lima Pereira.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ALESSANDRO SERAFIM OCTAVIANI LUIS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 
15/06/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Serafi m Counago Luis 
e de Olga Aparecida Octaviani Counago. A pretendente: LÉA VIDIGAL MEDEIROS, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Pau-
lo - SP, no dia 07/05/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ronaldo 
Macarato Medeiros e de Monica Salles da Costa Vidigal Medeiros.

O pretendente: HENRIQUE AMARAL VILERA FERNANDES CUNHA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão técnico em elétrica, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 16/12/1993, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ivo Fernandes da Cunha 
e de Maria Angela do Amaral. A pretendente: ZHEN SIQI, nacionalidade chinesa, estado 
civil solteira, profi ssão técnica eletrotécnica, nascida em Taishan - China, no dia 10/10/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ronaldo Zhen Zhihong e de Xu Yanrong.

O pretendente: RAUL RODRIGUES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/06/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Itamar dos Santos e de Elizete Maria 
Rodrigues dos Santos. A pretendente: SABRINA CRISTINE FONSECA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
20/11/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Wilson Roberto Fonseca 
e de Eliza Bete Roma Fonseca.

O pretendente: LUCIANO DOS SANTOS SANTANA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/04/1972, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luciano Joaquim de Santana e de 
Margarida dos Santos Santana. A pretendente: FERNANDA FERREIRA RODRIGUES, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão advogada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 22/12/1975, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João 
Ferreira Luiz e de Maria Georgete de Faria Luiz.

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: ALBERTO TAMER FILHO, divorciado, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia dezoito de março de mil novecentos 
e sessenta (18/03/1960), residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alberto 
Tamer e de Linda Yarede Tamer. A pretendente: SANTUZA PAOLUCCI NOGUEIRA 
BICALHO, solteira, profi ssão bacharel em direito, nascida em Belo Horizonte - MG, no 
dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e setenta e três (24/02/1973), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Nogueira Bicalho e 
de Maria Clara Paolucci Bicalho. Obs.: Tendo sido enviado cópia do edital de Proclamas 
ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: RODOLFO REIS CORRÊA, solteiro, profi ssão médico, nascido em São 
Paulo - SP, no dia dezessete de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (17/10/1988), 
residente e domiciliado na Vila Clementino, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Kahtalian 
Corrêa e de Adriana Maria Pacheco dos Reis Corrêa. A pretendente: JULIE FABBRO DA 
SILVA, solteira, profi ssão médica, nascida em Bauru - SP, no dia vinte e sete de maio de 
mil novecentos e oitenta e oito (27/05/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jorge Luiz da Silva e de Ivani Barbosa Teixeira da Silva. Obs.: Tendo 
sido enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: FERNANDO ARCHER DE CAMARGO ANDRADE, divorciado, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia vinte de outubro de mil novecentos e 
setenta e oito (20/10/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Roberto Archer de Camargo Andrade e de Esther Maria Oliveira Archer 
de Camargo Andrade. A pretendente: AMANDA RODRIGUES TEIXEIRA, divorciada, 
profi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, no dia quatro de novembro de mil 
novecentos e oitenta (04/11/1980), residente e domiciliada no Jd. Ubirajara, São Paulo - 
SP, fi lha de Albano dos Santos Clemente Teixeira e de Maria Isabel Rodrigues Teixeira.

O pretendente: GUILHERME RODRIGUES GHILARDI, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia vinte de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco 
(20/08/1985), residente e domiciliado na Vila Mariana, São Paulo - SP, fi lho de Fernando 
Ghilardi e de Ângela Cristina Rodrigues Ghilardi. A pretendente: ANDREA DA SILVA 
NICCOLI, solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia dez de março 
de mil novecentos e oitenta e cinco (10/03/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Alberto Niccoli Junior e de Eliane Maria da Silva Niccoli.

O pretendente: GUILHERME VIDAL BELLINETTI, solteiro, profi ssão economista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e oito 
(05/05/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Vidal Bellinetti Junior e de Thais Lia Roberti Fatyga. A pretendente: PRISCILLA HELENA 
MONTE, solteira, profi ssão economista, nascida em São Paulo - SP, no dia sete de 
abril de mil novecentos e oitenta e nove (07/04/1989), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lourival Monte e de Lilia Rodrigues Haro Monte.

O pretendente: GLAUCO VINHA GONÇALVES, solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia dezessete de julho de mil novecentos 
e setenta e cinco (17/07/1975), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Claudio José Gonçalves e de Maria José Vinha Gonçalves. A pretendente: 
POLIANA DE OLIVEIRA CARVALHO, solteira, profi ssão analista jurídico, nascida em 
Tres Pontes - MG, no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e setenta e nove 
(24/08/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Carlos de Carvalho e de Elizabeth Romani de Oliveira Carvalho.

O pretendente: LUIZ ALVARO SALLES AGUIAR DE MENEZES, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia trinta e um de março de mil novecentos 
e oitenta (31/03/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Luiz Alvaro de Menezes Filho e de Beatriz Salles Aguiar. A pretendente: ANDRESSA BALBI 
FIGUEIREDO, solteira, profi ssão publicitária, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia cinco de 
setembro de mil novecentos e oitenta (05/09/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Eduardo Figueiredo e de Teresa Cristina Balbi Figueiredo.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RAFAEL WAISBICH, solteiro, profi ssão administrador de empresas, 
nascido em São Paulo - SP, no dia treze de junho de mil novecentos e oitenta (13/06/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ilson Waisbich e de Ana 
Celia Waisbich. A convivente: LILIAN KHELLEN GOMES DE PAULA, solteira, profi ssão 
fi sioterapeuta, nascida em Goiânia - GO, no dia nove de setembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (09/09/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Conceição Miguel de Paula e de Leontina Gomes Correia de Paula. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV, do Código Civil Brasileiro

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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O pretendente: FELIPE ROTHMAN, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi s-
são médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/06/1984, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Arthur Rothman e de Liamar Moreira Rothman. A pretendente: 
DANIELA KOUVALESKI SAVIANO MORAN, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/07/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Tadeu Otavio Saviano Moran e de Ana Lucia 
Kouvaleski Saviano Moran.

O pretendente: IVAN PONCE COELHO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de contratos, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/01/1988, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Abilio Ribeiro Coelho e de Daisy Mara 
Ponce Coelho. A pretendente: PAULA LATTARO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão consultora de vendas, nascida em Campinas - SP, no dia 26/09/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcos Roberto Lattaro e de Irany 
Roberta Soave Lattaro.

O pretendente: JOÃO PEDRO PAULILLO SILVA VASCONCELOS TAVARES, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido em São 
Paulo - SP, no dia 29/03/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Almir Maria Vasconcelos Tavares e de Lygiaelena Paulillo Silva Vasconcelos Tavares. 
A pretendente: JÚLIA NUNES PELLUCHI, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão médica, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 14/08/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Mario Felix Pelluchi e de 
Márcia Santana Nunes Pelluchi.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: SILAS DE SOUZA MARTI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão jornalista, nascido em Campinas - SP, no dia 24/05/1984, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Xavier Marti Traver e de Rosie Teodoro de 
Souza Marti. O convivente: OTÁVIO TRONCO NETO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão bacharel em direito, nascido em Assis - SP, no dia 26/12/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Emilio Tronco e de Monique 
Angélica Sampaio Tronco. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável 
em Casamento e apresentaram os documento exigidos pelo artigo 1525, número I, III e 
IV do Código Civil Brasileiro.

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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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-a ao pagamento de R$19.862,19 (atualizado até 30/04/2017). Estando a executada em 
lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de 
honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDA, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da 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-a ao pagamento de R$42.453,51 (atualizado até 31/03/2017). Estando a executada em 
lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de 
honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDA, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Sonia Sacramento (*)

A carga tributária imposta e a complexi-
dade do sistema já seriam sufi cientes 
para inibir o mais forte dos espíritos 

empreendedores. Entretanto, existem outras 
questões relacionadas à abertura de novas 
empresas, sobre as quais convido o leitor a 
refl etir comigo. Uma pesquisa realizada pelo 
Sebrae indicou que ao abrir uma empresa parte  
dos entrevistados não levantaram informações 
sobre o mercado que pretendiam atuar. 

Empreendedores que não tinham ideia de 
número de clientes e hábito de consumo dos 
mesmos representaram 46% e 38% não sabiam 
o número de concorrentes. O mais alarmante 
nestes resultados é que 39% não sabiam qual era 
o capital de giro necessário para abrir o negócio. 
Em uma conjuntura econômica desfavorável, 
como a atual. Antes de se pensar em colocar 
economias, muitas vezes de uma vida inteira, 
em um negócio, é necessário levantar o máximo 
possível de informação. 

Planejar pode não garantir o sucesso de um 
empreendimento, mas certamente transfor-
mará a caminhada mais previsível.   Ocorre 
que o brasileiro médio não tem o hábito de 
planejar, nem mesmo em questões da esfera 
pessoal. Planejar é uma habilidade, que qualquer 
indivíduo consegue desenvolver. Existe o risco 
de se sonhar com o próprio negócio por anos 
a fi o, uma vez que,  enquanto o empreendedor 
não sentar se na frente de um computador e 

Planejar antes de abrir um 
negócio, pode determinar a 

sobrevivência de uma empresa
Muitos brasileiros sonham em abrir a sua própria empresa, “não ter patrão” ainda é objetivo de vida de 
muitos. Ocorre que o  Brasil,  defi nitivamente,  não é um país que incentiva o empreendedorismo

também os planos de marketing, operacional e 
fi nanceiro. Parece extremamente acadêmico, 
mas o sucesso ou não do seu empreendimento 
poderá depender desse planejamento.  

Muitos fazem esse levantamento de infor-
mações de forma intuitiva. Houve um tempo 
que deu certo, era possível empreender com 
um lápis atrás da orelha. Na atual conjuntura 
econômica a possibilidade de dar errado é 
muito grande. As estatísticas de empresas 
que sucumbem em dois anos indicam o mau 
planejamento, entrar em um negócio sem saber 
qual o capital de giro que vai demandar e/ou não 
levantar as informações a respeito do mercado 
e do setor que irá atuar, é arriscar muito mais 
que o necessário.

Considerando que já existem riscos inerentes 
a qualquer projeto. Assim, não tenha dúvidas, 
antes de investir em um negócio, estude primei-
ramente a viabilidade do mesmo, nem sempre 
uma boa ideia é viável como negócio e elabore o 
seu plano de negócios. Este documento emba-
sará a sua ideia. Existe vasta literatura a respeito 
desse tema e ótimos profi ssionais no mercado 
à disposição para elaborar o documento ou 
assessorar o empreendedor.  Os riscos devem 
ser calculados. 

(*) - Mestre em Administração de Empresas e
pós-graduada em Gestão Empresarial pela ESPM, 

é Consultora de Negócios da S2R, com  mais de 30 
anos de atuação em empresas de pequeno e médio 

porte, e startups. 

digitar o seu plano de negócios, seu negócio 
não passará de fato, de um sonho. 

Enquanto se planeja apenas em âmbito men-
tal, tudo não passa de um sonho, que começa a 
se materializar na forma de um arquivo ou de 
um material impresso. Um plano de negócios 
consiste em busca de informações e análises. 
Informações realistas sobre os pontos cruciais 
do negócio, como a forma jurídica, enquadra-
mento tributário, capital de giro necessário, a 
fonte desse capital e setor de atuação. Nesta 
etapa inicial do plano é necessário também, a 
elaboração da Missão, visão e a expressão dos 
valores da futura empresa. 

Além dessas informações iniciais é necessário 
fazer uma análise de mercado, é o momento de 
obter informações sobre os clientes, fornecedores 
e concorrentes. O plano de negócios contempla 
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000125-12.2008.8.26.0511 - nº ordem: 75/08 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Rio das Pedras, Estado de SP, Dr(a). Felippe
Rosa Pereira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Karisa Comércio e Transportes Ltda, CNPJ nº
67.941.088/0001-17, NIRE nº 35210903278 e Janaína de Boer Xavier, CPF. Nº 695.391.700-87, RG.
105.217.296-1 que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios
de Pagamento Sa; alegando que em 31.10.2002, as partes firmaram contrato (Termo de Adesão -
doc. 01) para prestação de serviço de passagem e cobranças automáticas em pedágios, cabendo a
ré o pagamento por meio de débito automático em conta corrente, no qual o réu não manteve
numerários suficiente para quitação dos valores devidos da quantidade de “passagens” efetuadas
por seu veículo na pista especial “SEM PARAR/VIA FÁCIL” no valor do débito de R$ 61.218,88
atualizado em 28/01/2013. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada as
suas CITAÇÕES, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, os réus serão considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Rio Das Pedras, aos 04 de julho de 2017.                                          (01 e 02)




