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Desiludido, Tiririca critica Congresso
e diz que deve largar a política

m entrevista ao Broadcast Político na quinta-feira (3), um dia após
votar pela abertura de investigação contra o presidente
Michel Temer por corrupção
passiva, ele criticou o Congresso Nacional e diz não ter o
“jogo de cintura” exigido para
ser político. “Não vai mudar. O
sistema é esse. É toma lá, dá
cá”, afirmou.
Um dos deputados mais assíduos da Câmara, mas que só
usou o microfone três vezes no
plenário, Tiririca vê a maioria
dos parlamentares trabalhando
para atender interesses próprios, em detrimento do povo.
Ele avalia que há parlamentares bem intencionados, mas
que não conseguem trabalhar
porque o “sistema” não deixa.
“A partir do exato momento
que você entra, ou entra no
esquema ou não faz. É uma
mão lava a outra. Tu me faz um
favor, que eu te faço um favor.
Eu não trabalho dessa forma”,
desabafou.
Tiririca conta que, certo dia,
uma rapaz o procurou para oferecer um “negócio” de aluguel
de carro. “O cara disse, ‘bicho,
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Beto Oliveira/Ag.Câmara

No sétimo ano consecutivo de mandato, o deputado Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca (PR-SP),
está desiludido com a política e propenso a encerrar a carreira parlamentar em 2018

Deputado federal Tiririca.

vamos fazer assim, tal, o valor
tal’. Eu disse: acho que você está
conversando com o cara errado. Não uso carro da Câmara,
o carro é meu. Ele disse: ‘não,
é porque a maioria faz isso’”,
relatou o parlamentar, sem dar
nomes e mais detalhes sobre o
fato. “Fiquei muito decepcionado com muita coisa que vi lá”,
acrescentou.
Após se eleger duas vezes
deputado com mais de um
milhão de votos em cada uma

das eleições, Tiririca acha que
não tem como continuar na
política. “Do fundo do meu
coração, estou em dúvida,
e mais para não disputar”,
confessou. Questionado se a
aversão a políticos tradicionais
não poderia favorecê-lo, ele
respondeu: “Pode ser que sim
ou que não. Mas, para fazer o
que? Passar oito anos e aprovar
um projeto”, disse o deputado,
que só conseguiu aprovar uma
de suas propostas em sete anos

de mandato: a que inclui artes
e atividades circenses na Lei
Rouanet.
Tiririca confessa que disputou o primeiro mandato, em
2010, apenas para tentar ganhar
visibilidade como artista. Mudou de ideia quando foi eleito
com 1,3 milhão de votos, o que o
tornou o deputado mais votado
do País. “Aí disse: opa, espera
aí. Teve voto de protesto, teve.
Mas teve voto de pessoas que
acreditam em mim. Não posso
brincar com isso”, afirmou. À
época, o deputado foi eleito
ao usar o slogan “Pior do que
está não fica” durante sua
campanha.
Para o deputado, os indícios
apresentados contra o presidente “era coisa muito forte”.
“Acho que ele tinha que entregar os pontos e pedir para sair.
Foi muito feio, muito agressivo
para o País essas denúncias”,
afirmou. Quando perguntado
se o Brasil tem jeito, lembrou
uma música “das antigas” de
Bezerra da Silva, cujo refrão
diz “para tirar meu Brasil dessa
baderna, só quando morcego
doar sangue e saci cruzar as
pernas” (AE).

Anfavea: decreto da Argentina não deve diminuir exportações brasileiras

São Paulo - O presidente da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale, afirmou
nesta sexta-feira, 4, que o decreto publicado
pelo governo argentino, que tem o objetivo de
diminuir a importação de carros produzidos no
Brasil, não deve reduzir as vendas para o país
vizinho. O decreto exige que as montadoras instaladas na Argentina que estão ultrapassando
o limite de importações permitido pelo acordo
com o Brasil depositem garantias de que as
multas decorrentes do excesso de importação
serão pagas ao final do acordo.
Para Megale, a tendência é que, apesar

disso, as filiais das montadoras na Argentina
não diminuam as importações de carros
produzidos no Brasil, porque ainda existe
demanda. “Não deve ter impacto nas nossas
exportações”, disse o executivo, que garantiu
que a projeção da Anfavea para exportação
está mantida em crescimento de 35,6% em
2017. Apesar disso, Megale demonstrou reprovar a medida da Argentina. “O acordo entre
os dois países foi feito para durar até 2020
justamente para absorver essas oscilações
que acontecem de uma forma natural entre
os mercados”, disse.
O acordo diz que para cada US$ 1 que o Brasil

importa da Argentina, pode-se exportar US$
1,5 para a Argentina. No entanto, nos 12 meses
encerrados em junho, o Brasil exportou US$
1,96. O desequilíbrio ocorre porque, enquanto a demanda do mercado brasileiro ainda é
baixa, a demanda argentina está próxima de
bater recorde. Megale acredita que até 2020 o
comércio entre os países retomará o equilíbrio
proposto pelo acordo. “Muitos investimentos
estão sendo anunciados na Argentina, o que
resultará em novos produtos, e o mercado
brasileiro vai voltar a crescer, então provavelmente vamos ter uma reversão desse quadro”,
afirmou (AE).
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EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRID]VDEHUTXHQD
IRUPDGD/HLQHGR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e OnlineRLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGR
QDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVIMÓVEL$SDUWDPHQWRQORFDOL]DGRQRSDYLPHQWRGRHPSUHHQGLPHQWRGHQRPLQDGR,PPDJLQDWR&DVD9HUGH
VLWXDGRQD5XD6DJXDLU~QQR6tWLR&DVD9HUGH6XEGLVWULWR±&DVD9HUGHFRQWHQGRDiUHDSULYDWLYDGHPðHiUHDFRPXP LQFOXL
JDUDJHP GHPðFRPiUHDWRWDOGHPðFRUUHVSRQGHQGROKHDIUDomRLGHDOGHQRWHUUHQRFRQGRPLQLDOFRPGLUHLWRDXPDYDJD
GHJDUDJHPFROHWLYDSDUDHVWDFLRQDPHQWRGHXPYHtFXORGHSDVVHLRGHIRUPDLQGHWHUPLQDGD,PyYHOREMHWRGD0DWUtFXODQGR&DUWy
ULRGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR3DXOR632EV2FXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRVGRDUWGDOHLDATA
DOS LEILÕES: 1º Leilão: 24/08/2017 às 10:40 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 31/08/2017 às 10:40 horas. LOCAL: Av. Angélica,
1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: NAIR RAMALHO VIANA, EUDVLOHLUDGLYRUFLDGD
HPSUHViULD5*Q66363&3)QUHVLGHQWHHP6mR3DXOR63 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A,
CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH
2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWDGRFRPLWHQWH
YHQGHGRUDVHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHOR
DUUHPDWDQWHDOS VALORES: 1º leilão: R$ 486.856,25 (Quatrocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e
cinco centavos) 2º leilão: R$ 302.786,53 (Trezentos e dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), calculados
QDIRUPDGRDUWHGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVQDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmR
COMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGHGDDUUHPDWDomRDVHUSDJDDYLVWD
QRDWRGROHLOmRDO LEILÃO ONLINE:2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHZZZ]XNHUPDQ
FRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOOBSERVAÇÕES: O
DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWGDOHL$SUHVHQWHYHQGDpIHLWDHP
FDUiWHU³DGFRUSXV´QRHVWDGRGHFRQVHUYDomRHPTXHVHHQFRQWUDVHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORV
GHFRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLD
GHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGD
YHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULD2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V 
QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHQmRSRGHQGRRDUUHPDWDQWHDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLV
LUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLD
HULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLV
FRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVHGHPDLV
HQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIHWLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVD
ELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWH
DVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDV
GHSRLVGHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HFKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGD
FRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmRSDJDPHQWR GRVYDORUHVGHDUUHPDWDomREHPFRPRGD FRPLVVmR GR D /HLORHLUR D  QRSUD]R GH
DWp YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomR FRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRX DUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWHGR D DUUHPDWDQWH ¿FDQGRHVWH D 
REULJDGR D DSDJDURYDORUGDFRPLVVmRGHYLGDR D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRU
GR9HQGHGRURYDORUFRUUHVSRQGHQWH D YLQWHSRUFHQWR GRODQFHRXSURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVRGDVGHVSHVDVLQFRUULGDV
SRUHVWH3RGHUiR D /HLORHLUR D HPLWLUWtWXORGHFUpGLWRSDUDDFREUDQoDGHWDLVYDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWR SRUIDOWDGHSDJDPHQWR
VHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUH
VHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmR
DRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGH
TXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*
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EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRID]VDEHUTXHQDIRUPD
GD/HLQHGR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e OnlineRLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGRQDV
VHJXLQWHVFRQGLo}HVIMÓVEL2$SDUWDPHQWRVREQORFDOL]DGRQRDQGDURXSDYLPHQWRGR%ORFRGR&RQGRPtQLR3DUTXH5HVLGHQFLDO
9LWyULD5pJLD,,FRPHQWUDGDSHOD$YHQLGD3DUDGD3LQWRQQR6XEGLVWULWR6DQWDQDGH6mR3DXOR63FRQWHQGRDiUHD~WLOGHPð
iUHDFRPXPGHPð LQFOXVLYHXPDYDJDLQGHWHUPLQDGDGHVFREHUWDORFDOL]DGRQRSDYLPHQWRWpUUHRGRUHVSHFWLYREORFR iUHDWRWDOGHPð
FRUUHVSRQGHQGROKHXPDIUDomRLGHDOQRWHUUHQRGRFRQGRPtQLRGH,PyYHOREMHWRGD0DWUtFXODQGR&DUWyULRGH5HJLVWURGH
,PyYHLVGH6mR3DXOR632EV2FXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRVGRDUWGDOHLDATA DOS LEILÕES:
1º Leilão: 16/08/2017 às 10:45 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 17/08/2017 às 10:45 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar,
Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: WALMIR MUNHOZ LOPESFRQWDGRU5*Q66363
&3)QHVXDPXOKHUCAMILA BACELLAR MUNHOZSXEOLFLWiULD5*Q66363&3)QEUDVLOHLURV
FDVDGRVSHORUHJLPHGDFRPXQKmRSDUFLDOGHEHQVQDYLJrQFLDGD/HLQUHVLGHQWHVHP6mR3DXOR63 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco
Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORU
GHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWDGR
FRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGR
SHORDUUHPDWDQWHDOS VALORES: 1º leilão: R$ 278.650,21 (Duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e um centavos)
2º leilão: R$ 220.197,42 (Duzentos e vinte mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos),FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWH
GD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVQDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO DO LEILOEIRO:
&DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGHGDDUUHPDWDomRDVHUSDJDDYLVWDQRDWRGROHLOmRDO LEILÃO ONLINE:2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHZZZ]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR
³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOOBSERVAÇÕES:2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDV
GHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWGDOHL$SUHVHQWHYHQGDpIHLWDHPFDUiWHU³DGFRUSXV´QRHVWDGRGHFRQVHUYDomRHPTXH
VHHQFRQWUDVHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRV
LPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR
9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQ
WXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULD2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHQmRSRGHQGRR
DUUHPDWDQWHDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomR
HORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWH
WRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRV
FDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyVDGDWD
GDHIHWLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomR
HDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGH
ODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLVGHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HFKHTXHV
GDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmR SDJDPHQWR GRVYDORUHV GHDUUHPDWDomREHPFRPRGD FRPLVVmR GR D 
/HLORHLUR D QRSUD]R GHDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomR FRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRX DUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWHGR D DUUHPD
WDQWH ¿FDQGRHVWH D REULJDGR D DSDJDURYDORUGDFRPLVVmR GHYLGDR D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomR
SHUGHQGR DIDYRU GR9HQGHGRU RYDORUFRUUHVSRQGHQWH D YLQWH SRU FHQWR  GRODQFH RX SURSRVWD HIHWXDGD GHVWLQDGRDR UHHPEROVR GDV
GHVSHVDV LQFRUULGDVSRUHVWH 3RGHUi R D /HLORHLUR D  HPLWLU WtWXOR GH FUpGLWRSDUD D FREUDQoDGH WDLV YDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWR SRU
IDOWDGHSDJDPHQWRVHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHO
SRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HV
REHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGH
TXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*
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APOIO:

1º LEILÃO: 22/08/2017 - 10:30h - 2º LEILÃO: 31/08/2017 - 10:30h

2010
CENOFISCO
Apoio:

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRID]VDEHUTXHQD
IRUPDGD/HLQHGR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e OnlineRLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGR
QDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVIMÓVEL$SDUWDPHQWRWLSRQORFDOL]DGRQRSDYLPHQWRGRHPSUHHQGLPHQWRGHQRPLQDGR³3UDoDVGD9LOOD´
VLWXDGRQD5XD-RVpGRV5HLVQQRVXEGLVWULWR±9LOD3UXGHQWHFRPiUHDSULYDWLYDDiUHDFRPXPGHPðMiLQFOXtGDDiUHD
FRUUHVSRQGHQWHDYDJDGHJDUDJHPGHVFREHUWDSDUDJXDUGDHHVWDFLRQDPHQWRGHXPYHtFXORHPOXJDULQGHWHUPLQDGRQDJDUDJHPFROHWLYDGR
FRQGRPtQLRSHUID]HQGRDiUHDWRWDOGHPðHFRUUHVSRQGHQWHDIUDomRGHGRWHUUHQR,PyYHOREMHWRGD0DWUtFXODQGR
2¿FLDOGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR3DXOR632EV2FXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRVGRDUWGDOHL
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 22/08/2017 às 10:30 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 31/08/2017 às 10:30 horas. LOCAL: Av.
Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR(A) FIDUCIANTE: VERGINIA MARIA MANZOTTI BASTOS,
EUDVLOHLUDGRPpVWLFD5*Q66363&3)QYL~YDUHVLGHQWHHP6mR3DXOR63 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco
Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORU
GHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWD
GRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUi
UHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWHDOS VALORES: 1º leilão: R$ 477.544,41 (quatrocentos e setenta e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro
reais e quarenta e um centavos) 2º leilão: R$ 275.356,39 (duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e
nove centavos),FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWHGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVQDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHU
DOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH
GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDDYLVWDQRDWRGROHLOmRDO LEILÃO ONLINE:2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmR
FDGDVWUDUVHQRVLWHZZZ]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGR
leilão presencial. OBSERVAÇÕES:2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWGD
OHL$SUHVHQWHYHQGDpIHLWDHPFDUiWHU³DGFRUSXV´QRHVWDGRGHFRQVHUYDomRHPTXHVHHQFRQWUDVHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDV
QRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV
'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGH
PHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULD
2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHQmRSRGHQGRRDUUHPDWDQWHDOHJDUGHVFRQKHFL
PHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGR
DVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDVGHVSHVDV
UHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRV
UHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIH
WLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomR
HDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRU
PHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLVGHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('
HFKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2 QmR SDJDPHQWR GRV YDORUHV GH DUUHPDWDomREHPFRPRGD
FRPLVVmR GR D /HLORHLUR D  QRSUD]R GHDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomR FRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRX DUUHSHQGLPHQWR
SRUSDUWH GR D DUUHPDWDQWH ¿FDQGR HVWH D REULJDGR D  DSDJDU RYDORUGDFRPLVVmR GHYLGDR D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUH
RYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRU RYDORUFRUUHVSRQGHQWH D YLQWHSRUFHQWR GRODQFHRXSURSRVWDHIHWXDGD
GHVWLQDGRDRUHHPEROVR GDVGHVSHVDV LQFRUULGDVSRUHVWH 3RGHUi R D /HLORHLUR D  HPLWLU WtWXORGHFUpGLWRSDUD DFREUDQoDGH WDLV YDORUHV
HQFDPLQKDQGRRDSURWHVWR SRUIDOWDGHSDJDPHQWRVHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ
$RFRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HV
HVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HV
LQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  
FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*
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EXAME NA ADMISSÃO E NA DEMISSÃO
Empresa pode solicitar exame de gravidez na admissão e na demissão?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
SÓCIO ADMINISTRADOR SEM RETIRADA DE PRÓ-LABORE EM
UMA EMPRESA PODE SER FUNCIONÁRIO REGISTRADO EM
OUTRA EMPRESA?
Esclarecemos que perante a legislação trabalhista não existe
qualquer impedimento em um sócio administrador sem ou com
retirada de pró-labore ser empregado de outra empresa que
não seja a empresa que é sócio.
COOPERADO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Como calcular o INSS e FGTS para cooperativa? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
PROCEDIMENTO PARA ABANDONO DE EMPREGO
Qual o procedimento a ser feito em caso de abandono de emprego?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
QUAL O VALOR DA GORJETA QUE DEVE SER INFORMADO NA FOLHA
DE PAGAMENTO PARA CÁLCULO DOS IMPOSTOS?
Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém,
entende-se que em folha de pagamento sempre deverá constar
o valor bruto da gorjeta.
ENCARGOS COMPULSÓRIOS
Quais são os tipos de encargos compulsórios no Brasil? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
DESCONTO DO DSR PARA JORNADA DE 12X36
O desconto do DSR para jornada de 12x36 deve obedecer qual critério?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
AGENDA FISCAL® AGOSTO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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Leslie Amendolara (*)

O

Manual tem por objetivo definir e divulgar a estratégia a ser
desenvolvida, referente aos
princípios, conceitos e procedimentos estabelecidos na
política da Empresa.
Rotina de Fiscalização e
Monitoramento
A Empresa, preocupada
com eventual participação
involuntária em atividades
ilícitas, quer em operações
que realiza, quer nas hipóteses de lavagem de dinheiro e
financiamento a terrorismo,
deva estabelecer regras claras
e objetivas referentes a esses
ilícitos visando impedi-los.
Assim quanto à fiscalização
e monitoramento no que tange à verificação de mensagens
eletrônicas e gravação de ligações desenvolverá a seguinte
metodologia:
1) Controle da
Internet:
• Monitoramento através de sistema de
bloqueio de sites e
email e programas
que monitorem funcionários para evitar
tentativas de envio de
copias e informações
de uso exclusivo da
empresa.
• Monitoramento através de gravações de
telefonemas que envolvam operações de
clientes e funcionários.
• Preservação de dados
para memória
• Processos de busca
para evitar fraudes
• Abordagem integrada
com auditoria e equipe de Compliance
para monitorar as
operações.
2) Prevenção à
Lavagem de
Dinheiro
As alterações introduzidas
pela Lei 12.683/12 na Lei
9.613/98 sobre Lavagem
de Dinheiro impuseram às
empresas obrigações que
deverão ser rigorosamente
cumpridas, tais como:
Conceito de Lavagem de
Dinheiro:
Pela definição mais comum,
a lavagem de dinheiro constitui um conjunto de operações
comerciais ou financeiras que
buscam a incorporação na
economia de cada País dos
recursos, bens e serviços que
se originam ou estão ligados a
atos ilícitos. Em termos mais
gerais, lavar recursos é fazer
com que produtos de crime
pareçam ter sido adquiridos
legalmente.
Situações consideradas de

maior risco: a possibilidade
de ocorrência de crimes
de lavagem de dinheiro e
financiamento do terrorismo
é inerente aos negócios no
mercado financeiro a as empresas em geral. As leis que
tratam do assunto dispõem
que as pessoas obrigadas ao
cumprimento da legislação
devem dispensar especial
atenção às operações que,
nos termos de instruções
emanadas dos órgãos reguladores, possam constituir-se
em sérios indícios dos crimes
de lavagem de dinheiro e/ou
financiamento do terrorismo,
ou com eles se relacionar.
3) Estrutura
Tendo em vista o porte da
Empresa pode ser montada
uma estrutura funcional,
onde os sócios, funcionários
e colaboradores que compõe
a estrutura organizacional
estarão permanentemente em
contato com as respectivas
áreas dos Bancos, Fornecedores e Clientes exercendo
a função complementar de
“back–Office”. Devem manter
as fichas cadastrais, controle
de movimentação de numerário, etc, fornecendo e
investigando informação de
seus clientes para o fim de
se evitar que alguma lavagem
de dinheiro possa ocorrer nas
suas transações.
Para tanto a empresa adotará procedimentos de controles internos que permitam:
• Detectar operações
em que, pelas características do cliente e
montante de recursos
envolvidos no negócio, infrinjam os parâmetros desejados
e gerem suspeitas.
• Quem estiver recepcionando a operação
deverá comunicá-la
à diretoria para que
esta a analise e, se
for o caso, tome as
providencias necessárias, comunicando
ao COAF (Conselho
de Atividades Financeiras)
• Todas as informações
serão tratadas como
sigilosas, não sendo dada ciência das
mesmas a terceiros
inclusive à pessoa objeto da investigação.
4) Auditoria Externa
A empresa deve ter Auditoria Externa tendo em vista
não apenas a análise de suas
contas, mas, em especial,
acompanhar e participar
dos controles previstos nos
manuais.
(*) - Direito Empresarial
e Mercado de Capitais.
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CNPJ 23.568.362/0001-89 – NIRE 35.300.483.952
Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 04.07.2017
Data, Hora, Local: 04/07/2017, às 10 horas, na sede social. Presença: Totalidade dos acionistas.
Mesa: Erika Auta Porr – Presidente. Ulrike Porr – Secretária. Convocação e Publicação: dispensadas em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme
faculta o parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76. Ordem do dia: 1) Aprovação das demonstrações ﬁnanceiras referente ao exercício social 2016; 2) Remuneração dos honorários da diretoria.
Deliberações: (1) Aprovada por unanimidade as contas e as demais Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, publicadas em 01/07/2017 no DOESP e
no jornal Empresas & Negócios; (2) Fixou a remuneração dos membros da Diretoria no valor anual
global de até R$ 12.000,00. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer
manifestação, foi encerrada a presente reunião da qual se lavrou a ata. Assinaturas: Presidente da
Mesa: Erika Auta Porr, Secretária da Mesa: Ulrike Porr. Acionistas Presentes: Erika Auta Porr e Ulrike Porr. São Paulo, 04 de Julho de 2017. Erika Auta Porr - Presidente da Mesa. JUCESP sob o nº
346.342/17-0 em 26/07/17. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CNPJ/MF 16.236.440/0001-82 - NIRE: 35.300.142.241
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 17/05/2017
Data: 17/05/2017; Horário: 9:00 horas; Local: Sede social da Moto Peças Transmissões S/A na Avenida
Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo; Publicações: Convocação: Dispensada conforme § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Balanço Patrimonial comparativo, demonstrações do resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstração
do fluxo de caixa e notas explicativas para os exercícios findos em 31/12/2016 e 31/12/2015, relatório
da administração e relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis: Publicado no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios de 04 de
maio de 2017; Presenças: acionistas representando 100% do capital social dos acionistas titulares de
ações ordinárias e preferenciais; Mesa: Sob a presidência do Dr. Gilberto Cipullo, secretariada por mim
Jair Lunhani; Ordem do Dia e Deliberações: a) com abstenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações financeiras retro mencionados foram aprovados por unanimidade; b.1) Deliberado por unanimidade que o prejuízo líquido do exercício de 2016 no importe de R$ 8.077.004,12 (oito milhões, setenta e
sete mil, quatro reais e doze centavos) será acrescido na conta de prejuízos acumulados da companhia
conforme demonstrações contábeis apresentadas e elaboradas segundo a legislação societária; c) Eleição
da Diretoria e fixação da Remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes diretores: para o
cargo de Diretor Industrial o Sr. Jair Lunhani, brasileiro, viúvo, tecnólogo, nascido em 01/05/1951, portador
da cédula de identidade RG. 4.981.783-SSP/SP, expedida em 23/10/1979, inscrito no CPF/MF sob o nº
560.398.088-53, residente e domiciliado na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo e com escritório na
Avenida Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105 na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo e para o cargo
de Diretor foi eleito o Sr. Aguinaldo dos Santos Galante, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da cédula de identidade RG.16.971.701-X-SSP/SP, expedida em 09/11/1998, inscrito no CPF/MF
sob o nº 066.242.258-90, residente e domiciliado na cidade de Campinas na rua Rafael Sampaio nº 500,
bloco III, apartamento 21, estado de São Paulo e com escritório na Avenida Hollingsworth nº 719, CEP
18087-105 na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. A remuneração global da diretoria eleita pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/04/2016 foi fixada em R$ 40.015,31 (quarenta mil, quinze
reais e trinta e um centavos) valor base 01/05/2017 e será corrigida e reajustada nas mesmas proporções
de reajustes e correções salariais que forem concedidos coletivamente aos empregados da sociedade e
nas mesmas proporções em que ocorrerem estes eventos, sendo que, as atribuições dos valores individualmente será objeto de deliberação da diretoria em reunião a ser convocada para esta finalidade específica.
d) Declaração de desimpedimento: Os diretores eleitos declaram, sob responsabilidade civil e criminal,
de que tem conhecimento de que deverão ter, no exercício de suas funções o cuidado e a diligencia que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, que não estão
incursos nas restrições que impedem o exercício das atividades comerciais, não estão impedidos por lei
especial nem condenados a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação (artigo 1011 , § 1º
da Lei nº 10406/2002). Foi também deliberado que um cargo ficará vago enquanto não houver necessidade
que justifique o seu preenchimento e, o Conselho Fiscal, não será instalado para o próximo exercício;
e) Encerramento: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação, foi concedido o tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os acionistas da sociedade e pelos diretores eleitos presentes a esta assembleia. Taboão da
Serra, 17 de maio de 2017. (aa.) Drextom Finance S/A - p.p. Gilberto Cipullo, Dr. Gilberto Cipullo - presidente, Jair Lunhani - Secretário. Jair Lunhani (Diretor Industrial), Aguinaldo dos Santos Galante (Diretor).
Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Sorocaba, 17 de maio de 2017. Dr.
Gilberto Cipullo - Presidente, Jair Lunhani - Secretário, Aguinaldo dos Santos Galante - Diretor, Jair Lunhani Diretor Industrial. JUCESP nº 313.688/17-5 em 07.07.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

5ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE NIVALDENIR EMERSON LIMA,
REQUERIDO POR SÔNIA MARIA DE SOUZA CANDELÁRIA - PROCESSO Nº100569068.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Irineu Francisco da Silva, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 12/08/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de NIVALDENIR EMERSON LIMA, CPF
227.649.558-80, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da
vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Sônia Maria
de Souza Candelária. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias,
e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de
fevereiro de 2017.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua agência de conﬁança, ou ligue para
netjen@netjen.com.br

Tˎ˕: 3106-4171

