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“Precisar de dominar os 
outros é precisar dos 
outros. O chefe é um  
dependente”.
Fernando Pessoa (1888/1935)
Poeta português

BOLSAS
O Ibovespa: +0,04% Pontos: 
76.004,15 Máxima de +0,59% 
: 76.420 pontos Mínima de 
-1,18% : 75.074 pontos Volu-
me: 12,37 bilhões Variação em 
2017: 26,2% Variação no mês: 
7,3% Dow Jones: +0,19% Pon-
tos: 22.412,59 Nasdaq: -0,08% 
Pontos: 6.456,04 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1300 Venda: R$ 3,1305 
Variação: -0,13% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,21 Venda: R$ 3,31 
Variação: +0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1275 Venda: R$ 
3,1281 Variação: -0,13% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1270 
Venda: R$ 3,2730 Variação: 
-0,12% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 8,05% ao 
ano. - Capital de giro, 11,77% ao ano. 
- Hot money, 1,28% ao mês. - CDI, 
8,14% ao ano. - Over a 8,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.316,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,44% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 130,800 
Variação: -0,9%.

Cotação: R$ 3,1340 Variação: 
-0,21% - Euro (17h36)  Compra: 
US$ 1,1897   Venda: US$ 1,1898   
Variação: -0,8% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7210 Venda: R$ 
3,7230 Variação: -0,96% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,6700 Ven-
da: R$ 3,8800 Variação: -0,84%.

Futuro: -0,03% Pontos: 76.475 
Máxima (pontos): 76.870 Míni-
ma (pontos): 75.955. Global 40 
Cotação: 927,483 centavos de 
dólar Variação: -0,32%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse ontem (20) que 

o Brasil saiu da  “pior reces-
são da história” e que agora 
é o momento de investir no 
país. A afirmação foi feita no 
seminário ‘Oportunidades 
de Investimentos no Bra-
sil’, promovido pelo jornal 
Financial Times, em Nova 
York. “Agora é o momento 
que a economia vai começar 
a crescer, mas os preços 
ainda não refletem essa 
retomada”, disse o ministro. 

Meirelles destacou a apro-
vação da reforma trabalhis-

     

Em Nova York, Meirelles 
diz que recessão acabou e 
é hora de investir no Brasil

ta, o estabelecimento de um 
teto para os gastos públicos 
e a proposta de uma taxa de 
juros do BNDES mais ali-
nhada com o mercado como 
fatores que melhoraram a 
situação do país. Além disso, 
segundo ele, o governo está 
empenhado em aprovar a 
reforma da Previdência. “Os 
agentes econômicos estão 
confiantes que estamos no 
trilho certo e a economia vai 
continuar crescendo”, disse.

Perguntado sobre um ví-
deo nas redes sociais em 
que aparece pedindo oração 
a pastores pela geração de 

emprego e pela economia, 
o ministro respondeu que é 
preciso “juntar todo o apoio” 
da sociedade. “Evidentemen-
te, eu falo muito para homens 
de negócios, banqueiros e 
investidores. Estou sempre 
falando com esses grupos. 
Decidi  que também era 
um momento de falar com 
outras partes da sociedade 
também”, disse.

Mais cedo, o presidente do 
Banco Central, Ilan Goldfajn, 
disse, também em Nova York, 
que o crescimento econômico 
no Brasil está em recupera-
ção gradual, depois de dois 

“Os agentes econômicos estão confi antes que estamos no trilho certo e a economia

vai continuar crescendo”, disse Meirelles.

anos em recessão. Goldfa-
jn afirmou que o impulso 
para a recuperação veio do 
crescimento do consumo, 
estimulado pelos ganhos de 

renda com a “forte desinfla-
ção”. “O próximo passo para 
um crescimento sustentável 
e equilibrado virá de novos 
investimentos”, disse.

Em agosto, o governo federal 
anunciou concessões de aero-
portos, rodovias e terminais 
portuários e privatizações, 
como da Casa da Moeda (ABr).

A arrecadação total das 
receitas federais somou R$ 
104,206 bilhões em agosto, 
com aumento de 10,78% em 
relação a agosto do ano passa-
do, descontada a infl ação pelo 
IPCA. Nos oito primeiros meses 
do ano, a arrecadação federal 
acumula R$ 862,739 bilhões, 
1,73% a mais que a do mesmo 
período de 2016.  

No acumulado do ano até o 
mês passado, a arrecadação 
dos valores administrados pela 
Receita somou R$ 837,872 
bilhões, com acréscimo de 
0,81%. No caso das receitas ad-
ministradas por outros órgãos 
(principalmente royalties do 
petróleo), houve crescimento 
de 18,68% em agosto e de 
2,88% no acumulado do ano 
até o mês passado. 

Chefe do Centro de Estudos 

Tributários da Receita, 

Claudemir Malaquias.

Milhares de pessoas acom-
panharam ontem (20) as 
comemorações do tradicional 
Desfi le Farroupilha, que cele-
bra as tradições e costumes da 
cultura gaúcha. Ontem, 20 de 
setembro, os gaúchos lembra-
ram a Revolução Farroupilha, 
guerra separatista contra o 
Brasil Império que começou em 
1835 e durou dez anos. O desfi le 
foi de manhã na Av. Edvaldo 
Pereira Paiva, às margens do 
Rio Guaíba. 

Parte signifi cativa do público 
presente estava pilchada, ou 
seja, caracterizada com as rou-
pas típicas da cultura gaúcha: 
os homens de camisa, lenço, 
bombacha e bota, e as mulheres 
com longos vestidos de prenda. 
Gaúchos e prendas se apresen-
taram caracterizados, a maioria 
a cavalo ou na carroceria de car-
retas rurais. Tropas e cavalarias 
da Brigada Militar gaúcha e de 
outros órgãos de segurança pú-
blica também desfi laram (ABr).

Usando trajes típicos, cavaleiros festejam

‘Dia Farroupilha’ em Porto Alegre.

Carteira de 
radialista como 
prova de identidade

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara (CCJ) 
aprovou proposta que admite 
a carteira de radialista como 
prova de identidade em todo 
o território nacional. Ela deve 
ser emitida pelo sindicato da 
categoria ou, onde não hou-
ver sindicato, por federação 
devidamente credenciada e 
registrada junto ao Ministério 
do Trabalho. Para ter validade, 
o documento deverá seguir 
modelo padrão e conter dados 
pessoais, fotografi a, número de 
série, entre outros elementos. 

O radialista não sindicalizado 
poderá ter carteira de radialista, 
desde que seja habilitado e re-
gistrado perante o órgão regio-
nal do Ministério do Trabalho.O 
texto aprovado foi consolidado 
pelo relator, deputado Sandro 
Alex (PSD-PR), com base no 
projeto do deputado Andre 
Moura (PSC-SE). Sandro lem-
brou que hoje (21), é tradicio-
nalmente comemorado o ‘Dia 
do Radialista’, e comemorou a 
aprovação como homenagem 
à categoria. Como foi aprovada 
pela CCJ em caráter conclusivo, 
a proposta seguirá para análise 
do Senado (Ag.Câmara).
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Daniel Isaia/ABr

José Cruz/ABr

O secretário de Acompanha-
mento Econômico do Minis-
tério da Fazenda, Mansueto 
Almeida, afi rmou ontem (20) 
que, sem reforma da Previdên-
cia, não há como cumprir a meta 
do teto de gastos. Mansueto, 
ao participar de audiência pú-
blica na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado para 
discutir a situação fi scal do país, 
disse também que, mesmo com 
a implementação das medidas 
do ajuste fi scal, o país levará de 
cinco a seis anos para equilibrar 
as contas públicas e voltar a 
apresentar superávit.

“No melhor cenário, o país vai 
deixar de ter défi cit em 2021. A 
nossa dívida pública, que já é 
alta, vai crescer. Estamos falan-
do de um ajuste [fi scal] gradual. 
Ninguém está falando em trans-
formar défi cit em superávit em 
dois anos. Vai levar cinco, seis 
anos”, declarou. Segundo Man-
sueto, apesar da perspectiva de 
que os resultados só apareçam 
no médio prazo, seria sufi ciente 
para as agências de classifi cação 
de risco, que guiam as decisões 
de investimento, constatar que 
o país está no caminho para o 
reequilíbrio.

Secretário de 

Acompanhamento Econômico, 

Mansueto de Almeida.
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Em discurso para investi-
dores, ontem (20), em Nova 
York, o presidente Michel Temer 
disse que o Brasil passa por um 
momento de “transformações 
modernizadoras” com reformas 
e maior abertura ao mundo. Te-
mer destacou que o governo tem 
promovido reformas em favor 
da produtividade da economia 
brasileira e que o Brasil é um 
destino seguro para negócio. 

Temer destacou o pacote de 
concessões e privatizações lan-
çado pelo governo e disse que as 
perspectivas de investimentos 
são animadoras, sobretudo na 
área de infraestrutura. “Cuida-
mos de consolidar um ambiente 
de negócios de maior racio-
nalidade e maior segurança 
jurídica”. Disse aos investidores 
que o Brasil é um destino se-
guro para fazer negócios, com 
instituições sólidas e parceiros 
confi áveis. E acrescentou que o 
país é, historicamente, um es-
paço de estabilidade, distante 
dos focos de tensão geopolítica 

e com uma sociedade plural e 
marcada pela tolerância. 

Segundo Temer, o governo 
continuará a levar a cabo a 
agenda de reformas e citou as 
da Previdência e a trabalhista. 
A da Previdência é necessária 
para garantir o equilíbrio das 
contas públicas e o pagamento 
dos aposentados. Em relação à 
reforma trabalhista, disse que 
com a modernização, a legislação 
está em sintonia com a realidade 
do século XXI. Temer disse ainda 
que um dos maiores desafi os do 
governo tem sido devolver ao 
Brasil o rumo da responsabili-
dade e do crescimento.

“Quando assumimos o gover-
no, há menos de um ano e meio, 
enfrentávamos a maior crise 
econômica de nossa história. 
O diagnóstico era claro: a crise 
tinha natureza sobretudo fi scal. 
Daí nosso empenho, desde a 
primeira hora, em conceber 
uma agenda de reformas que 
fosse à raiz desse problema”, 
disse (ABr).

Temer na cerimônia de encerramento do Seminário de 

Oportunidades de Investimento no Brasil.

Beto Barata/PR

PMDB e as eleições 
de 2018

São Paulo - O presidente Mi-
chel Temer disse ontem (20), 
que possivelmente o seu partido, 
o PMDB, terá um candidato nas 
eleições do ano que vem e salien-
tou que, embora o ex-presidente 
Lula esteja bem posicionado 
nas pesquisas e tenha feito um 
governo voltado aos mais pobres, 
a população quer resultados.

O peemedebista evitou res-
ponder como vai se posicionar na 
disputa pelo Palácio do Planalto 
em 2018, mas lembrou que, nos 
15 anos em que foi presidente 
do partido, aceitou muitas vezes 
se reeleger a contragosto no 
comando do PMDB para evitar 
uma divisão no partido. Durante 
entrevista à agência de notícias 
Reuters, Temer comentou que 
Lula tem uma aceitação mais do 
que razoável. 

Porém, frisou que o povo quer 
ver resultados, ao ser questiona-
do se uma vitória da esquerda 
no ano que vem poderia colocar 
em risco a agenda de reformas. 
Ao lembrar do protesto que 
recebeu quando deixava, mais 
cedo, um seminário promovido 
pelo Financial Times, Temer co-
mentou que o Planalto enfrenta 
uma oposição organizada no 
Brasil e criticou a visão de que 
“se não está no governo, tem que 
destruir” (AE).

Mariz diz 
esperar 
que PGR 
seja menos 
‘midiática’

Brasília - O advogado do pre-
sidente Michel Temer, Antonio 
Claudio Mariz, afi rmou ontem 
(20), na chegada ao STF, que 
acredita que a mudança no co-
mando da Procuradoria-Geral 
da república, com a saída de 
Rodrigo Janot e a chegada de 
Raquel Dodge, vai colocar o 
Ministério Público “nos trilhos”. 
A expressão é uma das usadas 
pelo governo federal como 
slogan para tentar destacar a 
recuperação econômica.

Para Mariz, fi cou claro que 
havia “excessos” na conduta 
de Janot. “As razões do excesso 
eu não sei, houve sim. Denun-
ciamos excessos e espero que 
agora haja o cumprimento dos 
deveres do MP de forma mais 
comedida, menos midiática 
e que efetivamente auxilie a 
justiça a aplicar o direito”, dis-
se. Mariz afi rmou ainda que o 
Ministério Público não “é justo 
ou injusto”, pois ele não tem o 
papel de aplicar a Justiça.

“Espero que o MP entre nos 
trilhos, volte aos seus trilhos. 
(O MP) Representa o fi scal do 
cumprimento da lei e vai atrás 
do justo. E quem julga é o juiz 
de direito num tripé entre de-
fesa, MP, que acusa, e o juiz”, 
explicou. “São os trilhos que 
devem ser seguidos para que 
haja distribuição de justiça” 
(AE).

Fed mantém juros
O Federal Reserve, banco cen-

tral dos Estados Unidos, anunciou 
ontem (20), que manteve a taxa 
de juros de referência entre 1% e 
1,25%. Sinalizou contudo para uma 
nova elevação dos juros ainda este 
ano e disse que iniciará em outubro 
a redução gradual de sua carteira 
de treasuries (títulos públicos do 
governo americano) de US$ 4,5 
trilhões, adquirida após a crise 
fi nanceira de 2008.

Arrecadação cresceu 10,78% em 
agosto e chegou a R$ 104,2 bilhões

atividade econômica. O chefe 
do Centro de Estudos Tribu-
tários da Receita, Claudemir 
Malaquias, também citou como 
fator que ajudou a aumentar a 
arrecadação a atuação do órgão 
na fi scalização do pagamento 
de tributos.

Em agosto, a arrecadação 
com programas de regularização 
tributária chegou a R$ 3,017 bi-
lhões. O recolhimento de IRPJ/
CSLL chegou a R$ 11,498 bilhões, 
com aumento de 15,37%. E a 
expansão da arrecadação com as 
alíquotas aumentadas da Cofi ns e 
do PIS sobre combustíveis fi cou 
em R$ 1,851 bilhão, com aumento 
de 72,71% em relação a agosto de 
2016. Malaquias destacou que, 
desconsiderados esses fatores, 
mesmo assim a arrecadação teria 
crescido 5,57%, em agosto (ABr).

Também houve influência 
do Programa Especial de Re-
gularização Tributária (Pert), 
que regulariza dívidas de con-
tribuintes com a União e cujo 
prazo de adesão começou em 
agosto, além do aumento de 
alíquotas sobre a gasolina e 
o diesel e do crescimento da 

Desfi le Farroupilha: tradições 
e costumes gaúchos

Temer: Brasil é um destino 
seguro para negócios

Sem reforma não há como 
cumprir teto de gastos

“As agências de risco que-
rem olhar, para ver quando a 
dívida vai parar de crescer e 
começar a cair”, destacou. O 
secretário atribuiu o cresci-
mento da dívida, em parte, a 
decisões de política econômica 
dos governos anteriores e citou 
como exemplo os empréstimos 
do Tesouro a bancos públicos. 
Segundo dados apresentados 
por Mansueto, de 2001 a 2007, 
a média desses empréstimos 
correspondeu a 0,9% do PIB. 
De 2007 ao fi nal de 2015, a 
proporção atingiu 9,5% do PIB, 
ressaltou (ABr).



Página 2

Geral
São Paulo, quinta-feira, 21 de setembro de 2017

www.netjen.com.br

OPINIÃO
Cooperativa de crédito, 

uma alternativa em 
tempos de crise

As cooperativas de 

crédito formam juntas a 

sexta maior instituição 

fi nanceira do mercado, 

com ativos de R$ 221 

bilhões e mais de 9 

milhões de associados

Em tempos de crise, os 
juros altos diminuem o 
consumo, o que preju-

dica as vendas e as empresas. 
Se essas não crescem, há mais 
desemprego e a economia 
encolhe. Enfi m, essa novela é 
antiga e em grande parte do 
mundo o sistema fi nanceiro 
funciona da mesma maneira. 
Ou seja, muda-se o país, con-
tinuam os problemas. 

Criado com o propósito de 
ser um modelo que promova 
inclusão fi nanceira de forma 
solidária e com valores de-
mocráticos, o cooperativismo 
de crédito cresce a passos 
fi rmes. Hoje, o sistema, se-
gundo o Conselho Mundial de 
Cooperativas de Crédito, conta 
com mais de 200 milhões de 
associados em mais de 57 mil 
organizações de 105 países. 

No Brasil, as cooperativas de 
crédito formam juntas a sexta 
maior instituição fi nanceira 
do país, com ativos de R$ 221 
bilhões. São, no total, mais de 
9 milhões de associados em 1,1 
mil cooperativas, que têm cres-
cido em ritmo acelerado nos 
últimos anos. Elas ampliaram 
sua fatia de mercado nos ativos 
totais de 2,88% em 2015 para 
3,57% em 2016, nos depósitos 
passou de 5,38% para 6,64%, 
no patrimônio líquido de 5,77% 
para 5,95% e nas operações de 
crédito, de 2,97% para 3,42%.

Com um ambiente favorável 
para o aumento das captações 
e na carteira de crédito, o 
cooperativismo de crédito 
deve continuar em expansão 
e consolidar-se no mercado 
fi nanceiro nacional. Em tem-
pos de economia em baixa, o 

sistema se destaca por todas 
as condições oferecidas pela 
modalidade, que não visa lucro, 
mas a relação humana. Nele, 
lucro não existe e é substituído 
por sobra, rateado entre todos 
os cooperados ao fi nal do ano 
em exercício. 

Mas qual o segredo do cres-
cimento das cooperativas? A 
justifi cativa é até simples. Por 
terem forte atuação local e re-
gional (sistema está presente 
em 95% dos municípios brasi-
leiros, sendo que em 564 deles 
é a única forma de inclusão fi -
nanceira disponível na região), 
elas mantêm-se próximas de 
seus associados mesmo em 
períodos de difi culdades, com 
estímulos ao desenvolvimento 
e apoio às comunidades em que 
estão presentes. 

E se alguém ainda tinha 
dúvida sobre as operações coo-
perativistas, há de se ressaltar 
que o sistema oferece a mesma 
segurança dos bancos tradicio-
nais, pois também é fi scalizado 
pelo Banco Central e conta com 
o Fundo Garantidor do Coope-
rativismo de Crédito. As novas 
regulamentações do Conselho 
Monetário Nacional também 
garantem mais segurança e 
contribuem para a elevação da 
confi ança no sistema. 

Por tudo isso, as cooperati-
vas estão prontas para ajudar 
os brasileiros com qualidade, 
efi ciência e tecnologia. E esse 
é o nosso papel, como coope-
rativista, fomentar, a quem 
quer que seja, o fácil acesso 
ao sistema fi nanceiro, de forma 
solidária e humana. Afi nal, nós 
acreditamos em um país mais 
justo e nas pessoas e empresas 
que possam contribuir efi caz-
mente para o seu desenvolvi-
mento e crescimento. 

 
(*) - É médico com especialização em 
Ortopedia, Traumatologia e Medicina 

do Esporte, presidente da Central 
Sicoob UniMais e do Conselho de 

Administração do Sicoob
UniMais Bandeirante

(www.sicoobunimais.com.br).

Armando Lazzaris Fornari (*)
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Presidente Michel Temer assina o ‘Tratado para Proibição de 

Armas Nucleares’.

O acordo impede que os 
Estados-parte desen-
volvam, testem, pro-

duzam, adquiram, tenham ou 
estoquem armas nucleares ou 
qualquer outro dispositivo nu-
clear explosivo. A conferência 
para negociar o texto foi pro-
posta pelo Brasil, a África do 
Sul, Áustria, Irlanda, o México 
e a Nigéria no fi m de 2016. 

O embaixador Sergio Duarte, 
ex-alto representante da ONU 
para Assuntos de Desarma-
mento e atual presidente da 
Organização internacional 
sobre Relações internacionais 
Pugwash, diz que o tratado 
proíbe a última categoria de 
arma de destruição em mas-
sa que não estava proibida: 
“armas químicas e armas 
biológicas já estão proibidas 
por tratados internacionais, 
esse tratado cuida da terceira 
e última categoria, a arma 
nuclear, que é a mais cruel e 
a mais indiscriminada de todas 
as três”. As armas biológicas 

Mundo precisa se esforçar mais para eliminar o trabalho 

escravo e o trabalho infantil até 2025.

A Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) divulgou 
uma pesquisa, desenvolvida 
com a Fundação Walk Free, em 
parceria com a Organização In-
ternacional para as Migrações 
(OIM), que mostra que mais 
de 40 milhões de pessoas em 
todo o mundo foram vítimas da 
escravidão moderna em 2016. 
Destas, cerca de 25 milhões 
estavam em trabalho forçado 
e 15 milhões em casamentos 
forçados.

As estimativas mostram que 
as mulheres e meninas são as 
mais afetadas pela escravidão 
moderna, representando qua-
se 29 milhões (71% do total). 
As mulheres representam 
99% das vítimas do trabalho 
forçado na indústria do sexo 
e 84% das vítimas de casa-
mentos forçados, referindo-se 
a situações em que pessoas, 
independentemente da idade, 
são obrigadas a se casar sem 
consentimento. Cerca de 37% 
das vítimas de casamentos 
forçados eram crianças no 
momento em que o casamento 
ocorreu. Entre elas, 44% fo-

O terremoto ocorreu 32 anos 

após o poderoso tremor que 

deixou milhares de mortos

em setembro de 1985.

O presidente do México, 
Enrique Peña Nieto, decretou 
ontem (20) três dias de luto 
nacional em homenagem às víti-
mas do terremoto que atingiu o 
centro do país e já causou pelo 
menos 225 mortes e centenas 
de feridos. A Presidência infor-
mou a decisão através da rede 
social Twitter. 

As buscas de sobreviventes 
continuam nas áreas afetadas e, 
durante toda a noite, equipes de 
resgate e as forças de segurança 
participaram dos trabalhos de 
remoção de escombros, auxilia-
dos por milhares de cidadãos. 
O número de mortos pelo ter-
remoto de 7,1 graus na escala 
Richter já chega a 225, segundo 
o último balanço do coordena-
dor nacional de Proteção Civil, 
Luis Felipe Puente. 

Os dados ainda são prelimi-
nares, pois em muitos edifícios 
derrubados continuam as tarefas 
de resgate e a quantidade de 
desaparecidos ainda é incerta. 
O tremor ocorreu às 13h14 
(hora local) de terça-feira (19), 

Recuou a intenção de 
consumo das famílias 

A intenção de consumo das 
famílias, medida pela Confe-
deração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), recuou 0,7% na passa-
gem de agosto para setembro 
deste ano. O indicador atingiu 
76,8 pontos, em uma escala 
de zero a 200 pontos. Apesar 
da queda mensal, a intenção 
avançou 6,4% na comparação 
com setembro do ano passado, 
de acordo os dados da CNC.

De agosto para setembro, 
cinco dos sete componentes do 
indicador tiveram queda: pers-
pectiva de consumo (-0,2%), 
emprego atual (-0,7%), compra 
a prazo (-0,8%), renda atual 
(-1%) e perspectiva profi ssional 
(-2,1%). O nível de consumo atu-
al se manteve estável, enquanto o 
momento para a compra de bens 
duráveis cresceu 1,4%.

Já na comparação com setem-
bro de 2016, apenas a perspec-
tiva profi ssional teve queda, de 
3,5%. Os demais componentes 
tiveram alta: emprego atual 
(1,6%), renda atual (1,8%), 
compra a prazo (8,2%), nível 
de consumo atual (16,7%), 
momento para duráveis (18%) 
e perspectiva de consumo 
(19,5%) (ABr).

O estado de São Paulo se 
manteve na primeira posição 
do ranking de competitividade 
dos estados. O levantamento, 
feito pelo Centro de Liderança 
Pública, em parceria com a 
Economist Intelligence Group e 
Tendências Consultoria, avalia 
dez pilares temáticos: infraes-
trutura, sustentabilidade social, 
segurança pública, educação, 
solidez fi scal, efi ciência da má-
quina pública, capital humano, 
sustentabilidade ambiental, po-
tencial de mercado e inovação.

O estado liderou nos itens infra-
estrutura, educação, inovação e 
potencial de mercado. E registrou 
a segunda posição em segurança, 
sustentabilidade social e efi ci-
ência da máquina pública. Em 
capital humano, houve queda da 
terceira para a quinta posição e, 
em solidez fi scal, retrocedeu da 
15ª para a 21ª posição.

Sobre a questão fiscal, o 
governador Alckmin reconhe-
ce que é preciso melhorar a 
efi ciência do gasto público. “É 
importante a gente conscienti-

zar que responsabilidade fi scal 
é necessária para emprego, 
renda e boas políticas públicas”, 
declarou.

Em segundo lugar, o estado 
de Santa Catarina surpreendeu 
com o avanço em relação a 2016, 
quando havia fi cado em terceiro 
lugar. O Paraná caiu da segunda 
para a terceira posição, devido o 
recuo na segurança pública, sus-
tentabilidade social, solidez fi scal, 
educação e efi ciência da máquina 
pública. Houve melhora de capital 
humano e infraestrutura. 

Rondônia, um dos grandes 
destaques, foi menos afetado 
pela crise econômica e regis-
trou melhora em solidez fi scal, 
passando do 20o lugar para o 4o 
nesse quesito. Sergipe caiu na pe-
núltima para a última colocação 
do ranking geral. Em penúltimo, 
fi cou o Amapá. Alagoas vinha 
como o último colocado nas duas 
últimas edições do ranking, mas 
subiu três posições, com as me-
lhoras em solidez fi scal, potencial 
de mercado e capital humano e 
segurança pública (ABr).

O Reino Unido se tornou o 
primeiro país do mundo a ter 
um supermercado onde é per-
mitido que os clientes paguem 
as compras através da impressão 
digital. A invenção, denominada 
“Fingopay”, funciona através de 
um sistema infravermelho que 
escaneia as veias dos dedos 
e vincula o mapa biométrico 
às contas bancárias de cada 
cliente. Os dados bancários 
são guardados no fornecedor 
de pagamentos “Worldpay”, da 
mesma maneira que armazena 
dados quando são comprados 
produtos pela internet.

Os clientes da loja Costcutter, 
no campus da Universidade Bru-
nel, de Londres, foram os primei-
ros a testar a inovação de pagar 
através de impressões digitais. O 
sistema simplifi ca as compras, já 
que os consumidores poderão ir 
ao supermercado sem dinheiro 
ou cartões e pagar simplesmente 
utilizando os dedos. A empresa 
por trás desta invenção, Sthaler, 

com sede em Londres, informou 
aos meios de comunicação que 
já está trabalhando com outros 
supermercados do Reino Unido 
para usar a tecnologia. 

Segundo a companhia, este 
sistema de pagamento é o mais 
seguro, já que “não pode ser 
copiado ou roubado”. A Stha-
ler espera que mais de 3 mil 
estudantes dos 13 mil que há 
no campus onde a tecnologia 
está sendo testada se registrem 
antes de novembro para utilizar 
o “Fingopay”. A empresa disse 
que está negociando levar o 
sistema não só aos supermerca-
dos, mas também a discotecas, 
academias e estádios de futebol, 
para identifi car com facilidade 
quem têm acesso às zonas VIP.

A impressão digital já é 
utilizada no Reino Unido para 
entrar em alguns edifícios de 
alta segurança ou autorizar 
transferências de comércio 
interno em bancos de investi-
mento (Agência EFE).
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Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, Heródoto Barbeiro,  J. B. Oliveira, Leslie Amendolara, Mario Enzio Belio Junior.

Brasil assinou Tratado para 
Proibição de Armas Nucleares
O Brasil assinou ontem (20) o Tratado para Proibição de Armas Nucleares. O presidente Michel Temer 
foi o primeiro a assinar o texto, seguido por líderes de 42 países.

Nagasaki em 1945, Terumi 
Tanaka, disse que se sente 
muito feliz e sentiu vontade 
de chorar ao ver o tratado ser 
assinado, pois vem trabalhando 
nisso há mais de 70 anos. O mi-
nistro das Relações Exteriores 
da Áustria, Sebastian Kurz, 
afi rmou que, apesar de muitos 
argumentarem que as armas 
nucleares são indispensáveis 
para a segurança nacional, essa 
ideia é falsa: “O novo tratado 
oferece uma alternativa real 
para a segurança: um mundo 
sem armas nucleares, em que 
todos estarão mais seguros, 
onde ninguém precisa ter armas 
nucleares”. 

O secretário-geral da ONU, 
António Guterres, lembrou as 
vítimas de Hiroshima e Naga-
saki. Estima-se que existam 
cerca de 15 mil ogivas, mais de 
4 mil em estado operacional. Os 
gastos de potências nucleares 
com a manutenção e moderni-
zação dos seus arsenais é de 
cerca de US$ 100 bilhões (ABr).

foram proibidas em 1972, e as 
químicas em 1993.

Cristian Wittmann, professor 
da Universidade Federal do 
Pampa, diz que, apesar da au-
sência das potências nucleares 
na negociação do tratado, ele 
não deixa de ser efi caz: “em 
primeiro lugar, ele retoma o 
debate sobre a importância da 

eliminação das armas nuclea-
res, aumentando a pressão nos 
países nuclearmente armados. 
Ele também traz novos aspec-
tos quanto ao fi nanciamento 
dessas armas e atividades mi-
litares conjuntas que possam 
envolver armas nucleares”.

O sobrevivente do bombar-
deio com armas nucleares de 

Com 40 milhões de escravos no mundo, 
OIT pede mais empenho dos países

ram forçadas a se casar antes de 
completar 15 anos, sendo que 
houve casos em que as meninas 
tinham apenas 9 anos.

Os dados mostram ainda 
que há cerca de 152 milhões 
de crianças sujeitas a trabalho 
infantil. A pesquisa revelou 
que 73 milhões de crianças 
no mundo estão em trabalho 
perigoso. Apesar dos avanços, 
que mostraram uma redução 
de 94 milhões no número de 

crianças exercendo trabalho 
infantil nos últimos 16 anos, 
a tendência mostra que, se os 
progressos continuarem no 
mesmo ritmo. O relatório Glo-
bal ‘estimates of child labour’, 
traça um cenário futuro pouco 
promissor. De acordo com o 
documento, 121 milhões de 
crianças ainda estarão em 
trabalho infantil em 2025, dos 
quais 52 milhões estarão em 
trabalho perigoso (ABr).

SP mantém melhor 
posição no ranking
de competitividade

Supermercado permite 
que clientes paguem 

com impressão digital

México decreta três dias 
de luto por causa do 

terremoto

exatamente 32 anos depois do 
poderoso tremor de 19 de setem-
bro de 1985, de 8,1 graus, que 
deixou milhares de mortos na 
capital mexicana (Agência EFE).
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Lições que o sucesso 
da Seleção de Tite 

pode ensinar ao Varejo

Afi nal, cada venda 

realizada é um gol 

marcado

Após dois anos de tur-
bulências, iniciadas no 
traumatizante 7x1 con-

tra a Alemanha na Copa do 
Mundo de 2016, a Seleção 
Brasileira reencontrou seu 
melhor futebol, e o caminho das 
vitórias com a chegada de um 
novo treinador, Adenor Bachi, 
o Tite. Com um perfi l agrega-
dor, incentivador e estudioso, 
o novo técnico modernizou o 
time nacional dentro e fora de 
campo, valendo-se da análise 
de relatórios de performances 
dos jogadores e dos adversários 
para armar sua equipe. 

A mudança foi drástica, e com 
oito vitórias em oito jogos, o 
Brasil foi o primeiro país a ga-
rantir dentro das quatro linhas 
a classifi cação para o Mundial 
na Rússia em 2018. O sucesso 
da equipe Canarinho em sua 
fase atual utilizando a análise 
de informações tem muito a 
ensinar ao Varejo atualmente, 
que passa por um processo de 
transição e atualização para sair 
da temerosa crise. 

Hoje, muitos estabelecimen-
tos investem em tecnologia 
para identifi car e analisar o 
comportamento do visitante, 
a fi m de adquirir informações 
estratégicas valiosas para a 
melhoria do desempenho, ab-
sorvendo algumas lições que 
podem ser apreendidas com 
a atual fase da nossa Seleção. 
Veja a seguir:
 • Planejamento – Preparar-

-se com antecedência sobre 
o que precisa ser feito é 
primordial para qualquer 
tipo de negócio. Da mes-
ma forma que o treinador 
estudou taticamente os 
adversários e montou um 
time com jogadores de sua 
confi ança para melhorar 
o entrosamento, o varejo 
precisa defi nir com antece-
dência e dentro de seu or-
çamento quais ferramentas 
tecnológicas deve investir 
para o aumento da produti-
vidade. A análise de fl uxo é 
uma delas e tem se tornado 
fundamental para entender 
o fl uxo de pessoas nas lojas 
e, principalmente, sua taxa 
de conversão. Afi nal, cada 
venda realizada é um gol 
marcado.

 • Performance – A comis-
são técnica da Seleção 
utiliza ferramentas de Big 
Data para analisar scouts 
(estatísticas) individuais, 

da equipe e dos adversá-
rios, como chutes a gol, 
passes certos e errados, 
distância percorrida por jo-
gador e até em quais cantos 
os principais atletas costu-
mam bater pênaltis. Com a 
analytics no varejo físico, o 
gestor consegue visualizar 
quantos consumidores en-
tram na loja, qual seu tempo 
de permanência, com que 
frequência retornam e 
quantos de fato compram. 
Em ambos os casos, contar 
com essas informações 
permitem a realização de 
ações para corrigir erros e 
aumentar resultados, como 
nos amistosos mais recen-
tes, quando o Brasil se 
recuperou de sua primeira 
derrota sob novo comando, 
para a Argentina, com uma 
goleada em seguida sobre 
a Austrália.

 • Mapeamento – A tecno-
logia fora de campo já está 
tão avançada no futebol 
que exames clínicos são 
realizados após os jogos 
para verifi car a probabili-
dade de lesão muscular de 
cada jogador. Além disso, 
existe o mapeamento do 
time em zonas de calor 
dentro de campo, em que 
áreas cada atleta costuma 
correr, da mesma forma 
que é possível analisar 
quais são os corredores e 
gôndolas mais populares 
no estabelecimento físico. 
Esse tipo de levantamento 
é importante para repo-
sicionar os vendedores 
ou os produtos de forma 
estratégica, por exemplo.

 • Atratividade – Com um 
futebol bonito e vitórias 
consecutivas, a Seleção 
Brasileira resgatou a paixão 
do torcedor, que voltou 
a ter gosto em assistir às 
partidas e se identifi car 
com os craques que atuam 
fora do país. Na loja, a taxa 
de atratividade – número 
de pessoas que entram no 
estabelecimento – é um 
dos grandes medidores do 
sucesso do negócio. 

Portanto, uma vitrine inte-
ressante, com produtos rele-
vantes e bons preços, e uma 
experiência de compra agra-
dável são artifícios essenciais 
para atrair e fi delizar o cliente, 
aumentando as vendas.

(*) - É sócio fundador da FX Retail 
Analytics, empresa que oferece 

inteligência para o varejo por meio do 
monitoramento de fl uxo.

Walter Sabini Junior (*)

A - Caminhada da Conscientização 
O Instituto Unidos pela Vida e a Associação Paulista de Assistência à 
Mucoviscidose realizam no próximo domingo (24), a ‘Caminhada de 
Conscientização da Fibrose Cística’. O objetivo é chamar a atenção da 
população para os principais sinais da doença e incentivar a prática de 
atividades físicas. O ponto de encontro será a estação Metrô Brigadeiro, a 
partir das 10h. Do local, os participantes vão caminhar até o Tribunal de 
Justiça. A fi brose cística atinge um em cada 10 mil nascidos e é a doença 
rara mais comum no Brasil. Saiba mais em (www.unidospelavida.org.br).

B - Mochila e Cajado 
No dia 12 de outubro começa um novo momento na história das pe-
regrinações nas Américas: a 1ª Caminhada Internacional do Caminho 
das Missões, integrando Argentina e Brasil, passando por vários sítios 
arqueológicos, Patrimônios Culturais da Humanidade, e diversas pontos 
ligados a história das Missões. Serão 410 km de caminhada e 18 dias 
percorrendo estradas em campos, cidades e fl orestas, convivendo com 
as comunidades hermanas, a cultura e as peculiaridades de cada região. 
Para marcar esse momento histórico, está sendo preparado um grande 
evento no início da Caminhada entre San Ignácio Mini, na Argentina e na 
chegada em Santo Ângelo. Venha escrever a nova história das Missões, 
com sua mochila, cajado e energia nessa integração de povos. Saiba mais 
em (www.caminhodasmissoes.com.br).

C - Estudar no Exterior
IE intercâmbio, uma das maiores redes de intercâmbio cultural do Brasil, 
participa da feira EduExpos que será realizada no Centro de Convenções 
Frei Caneca, com representantes de importantes instituições interna-
cionais e agências de intercâmbio, que terá especialistas e consultores 
em carreira e educação internacional para tirar dúvidas de quem quer 
embarcar rumo ao exterior e trazer na bagagem o conhecimento de uma 
língua estrangeira. A feira acontece nos dias 23 e 24, sábado e domingo, 
das 14h às 19h, com entrada gratuita. Inscrições: (http://eduexpos.
edufi ndme.com/brazil). 

D - Volta ao Mundo 
A Latitudes é responsável por mais uma inovação no mercado de viagens 
nacional: roteiros em avião privativo desenhados especialmente para o 
público brasileiro. O roteiro Grandes Impérios da Humanidade, levará 50 

privilegiados participantes para percorrer séculos da história mundial, 
descobrindo, com a ajuda de especialistas, com exclusividade e conforto 
total, a herança deixada por algumas das civilizações mais antigas da 
terra. A jornada de 26 dias do Private Jet começa em março de 2018 
em São Paulo, seguindo para o México, Havaí, Japão, China, Índia, Irã, 
Sicília e Marrocos, antes de retornar ao Brasil. Em cada um dos locais, 
todos são divididos em pequenos grupos durante os passeios para que 
prevaleça uma maneira mais intimista de viajar. Saiba mais em: (http://
www.latitudes.com.br). 

E - Estágio Corporativo
A Monsanto do Brasil abre processo seletivo, direcionado aos alunos do 
penúltimo e último ano de graduação de diferentes formações acadêmi-
cas. No total, serão oferecidas mais de 100 vagas para 14 localidades: 
São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Santa Cruz das Palmeiras, 
Itaí, Uberlândia, Paracatu, Cachoeira Dourada, Santa Helena, Morrinhos, 
Campo Verde, Brasília, Camaçari e Petrolina. Contempla as áreas de 
Comercial e Marketing; Supply Chain; Regulamentação; Pesquisa & 
Desenvolvimento; TI e Engenharia de Software; Comunicação e Sus-
tentabilidadee RH. A companhia prepara jovens talentos para assumir 
posições efetivas na Monsanto. Inscrição e mais informações: (http://
www.monsantoglobal.com/global/br/careers/pages/programa-de-estagio-
-corporativo-monsanto.aspx).

F - Desconto na Unesp
Alunos da 3ª série do Ensino Médio matriculados na rede estadual têm 
direito a desconto de 75% na inscrição do vestibular da Unesp (Uni-
versidade Estadual Paulista). O valor integral da taxa é de R$170,00. 
Com o benefício, o preço cai para R$42,50. Os interessados devem 
preencher a fi cha de inscrição no site da Vunesp (www.vunesp.com.
br), instituição responsável pela seleção. O prazo é até 9 de outubro. 
São oferecidas 7.365 vagas em 173 cursos de 23 cidades, sendo 50% 
(3.698 vagas) destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas para Educação 
Básica Pública. No último exame, de acordo com a Universidade, 52,6% 
dos ingressantes são ex-alunos de escolas públicas. 

G - Produtos Químicos 
Com objetivo de apresentar embasamento teórico e prático para classifi -
cação de substancias e misturas, de acordo com o Sistema Globalmente 

Harmonizado de Classifi cação e Rotulagem de Produtos Químicos, a 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) oferece o curso 
“Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos, que acon-
tece nos próximos dias 28 e 29, na Av. Paulista 726, 10º andar. Podem 
participar da capacitação profi ssionais de laboratório, qualidade, meio 
ambiente, segurança do trabalho e demais áreas técnicas que buscam 
conhecimento para a classifi cação de produtos. Mais informações:  tel. 
(11) 2344-1725, ou (www.abntcatalogo.com.br).

H - Líder Investigativo
Nos próximos dias 28 e 29, das 9h às 17h, o Senac Francisco Matarazzo 
realiza o 5° Seminário de Liderança: ‘O Líder Investigativo Refl exivo e 
os Desafi os de Curto Prazo’, mediados pelo consultor organizacional 
Antonio Carlos Valença, que aborda o tema a partir da teoria dos doze 
modelos de ação, método desenvolvido por ele que elabora diagnósticos 
sistêmicos, acurados e científi cos no processo de seleção de profi ssionais 
para cargos de liderança. Os participantes irão aprender a observar, 
mapear e identifi car os comportamentos típicos e o modelo do líder 
investigativo, cooperativo e justo, manifestado pelo personagem central 
do fi lme escolhido para as experiências laboratoriais. Informações e 
Inscrições: (www.sp.senac.br/franciscomatarazzo. 

I - Médico e Paciente
A plataforma VidaClass foi criada para unir o paciente e o médico por 
geolocalização. Disponibiliza serviços das mais diversas especialidades, 
bem como exames de imagens e laboratoriais, sem que o usuário tenha 
que pagar qualquer mensalidade ou uma taxa de adesão. O cliente só 
paga uma taxa administrativa quando efetivamente adquirir uma consulta 
ou um procedimento. A plataforma seria como Airbnb, por exemplo, 
você pesquisa no aplicativo ou no site da VidaClass a especialidade do 
médico, o valor que pode pagar e a região de interesse. Você pode fazer 
o teste se quiser também: (www.vidaclass.com.br). Você pode escolher 
tudo de acordo com as suas necessidades e o seu bolso. 

J - Desafi o aos Designers
A Oxford, maior fabricante de porcelana e cerâmica de mesa das Améri-
cas, lança a 3ª edição do Prêmio Oxford de Design, onde convida pessoas 
de todo o país a desenvolverem uma estampa de um aparelho de jantar. 
Com o tema ‘A Gastronomia ao Redor do Mundo’, o concurso anual faz 
parte do posicionamento da marca como apoiadora da Nova Geração 
de Designers e Artistas brasileiros. Os interessados pode escolher um 
modelo de peças na plataforma para desenvolver suas artes. As linhas 
disponíveis para download são: Coup, Flamingo, Moon, Plateau, Quartier, 
Nara e Soleil. Os projetos inscritos pelo site (www.premiooxforddede-
sign.com.br) passarão por uma votação popular e os 30 mais votados 
serão julgados por renomados profi ssionais que vão selecionar os três 
melhores trabalhos. 

A - Caminhada da Conscientização 
O Instituto Unidos pela Vida e a Associação Paulista de Assistência à 

privilegiados participantes para percorrer séculos da história mundial,
descobrindo, com a ajuda de especialistas, com exclusividade e conforto 
total a herança deixada por algumas das civilizações mais antigas da

Parte signifi cativa dos brasileiros ainda não possui o 
hábito de poupar. É o que revela o Indicador de Reserva 
Financeira, calculado pelo SPC Brasil e pela Confederação 
Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), que mostra que 
75% dos entrevistados não conseguiram guardar recursos 
no mês de agosto. O percentual revela um crescimento 
3,4 pontos percentuais em relação a julho. Apenas 19% 
dos consumidores pouparam parte de seus ganhos.

O principal motivo citado pelos entrevistados para não 
poupar é a baixa renda. De acordo com a sondagem, 48% 
justifi cou dessa forma. A falta de renda, num cenário de 

alta do desemprego, também pesa, sendo mencionada por 
16% desses entrevistados. Os imprevistos foram mencio-
nados por 14%, enquanto a difi culdade para controlar os 
gastos e a falta de disciplina foram mencionados por 13%.

A pesquisa destaca ainda que nas classes A e B, 
a proporção de poupadores foi maior, de 38%. Já a 
quantidade de poupadores observada nas classes C, 
D e E, foi inferior aos das classes A e B, com 14%. 
Para a economista Marcela Kawauti, as principais 
razões apontadas para não poupar refl etem, de fato, 
o momento de crise econômica (SPC/CNDL).

Destaque para o comércio atacadista de produtos farmacêuticos 

e higiene pessoal, com elevações de 2,7%.

Pelo quarto mês consecu-
tivo o comércio atacadista no 
Estado efetuou mais admis-
sões do que desligamentos 
de funcionários. Em julho, o 
setor gerou 2.770 empregos 
com carteira assinada, resul-
tado de 14.774 admissões e 
12.004 desligamentos, o me-
lhor desempenho para o mês 
desde 2011. Assim, o atacado 
paulista encerrou o mês com 
494.738 trabalhadores for-
mais, um aumento de 0,4% 
em relação ao registrado em 
julho de 2016. 

No acumulado dos primeiros 
sete meses de 2017, foram 
abertas 2.796 vagas com car-
teira assinada, revertendo o 
cenário observado no mesmo 
período de 2015 e 2016 quando 
7.473 e 6.424 empregos foram 
eliminados, respectivamente. 
Os dados são da pesquisa 
realizada mensalmente pela 
FecomercioSP, com base no 
Caged e informações sobre mo-
vimentação declaradas pelas 
empresas do atacado paulista. 

Das dez atividades pesqui-

O resultado também foi ajudado pelo baixo aumento do preço da 

carne, de 1,47%.

Segundo levantamento do 
economista André Braz, 
coordenador do IPC do 

Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio 
Vargas (FGV IBRE), o valor do 
tradicional arroz, feijão, bife e 
batata frita fi cou, em média, 
3,90% mais barato nos últimos 
12 meses (de setembro de 2016 
a agosto deste ano), de acordo 
com dados do IPC/FGV. 

A média de todos os gêneros 
alimentícios comprados nos su-
permercados fi cou em -3,32%. 
O resultado pode ser explicado 
pelo baixo aumento do preço 
da carne, de 1,47%, no mesmo 
período. O valor do feijão-
-carioca, muito consumido em 
São Paulo, despencou 56,47% 
e o feijão-preto, que não falta 
na mesa de cariocas e mineiros, 
caiu 31,08%.

Focus apresenta 
crescimento do PIB 
há três semanas

A perspectiva para o compor-
tamento do PIB em 2017 vem 
mostrando números crescentes 
há três semanas consecutivas, 
fazendo com que os pesquisadores 
do Banco Central (BC) acreditem 
que a economia brasileira irá cres-
cer 0,60% neste ano. Na semana 
passada, o Relatório Focus apre-
sentou a primeira variação positiva 
na expectativa para 2018, depois 
de se manter em 2,00% por nove 
semanas consecutivas.

De acordo com o professor Chris-
tian Frederico da Cunha Bundt, 
membro do Comitê Macroeconômi-
co do ISAE – Escola de Negócios, 
na observação do comportamento 
da opinião dos pesquisados pelo 
Focus, vê-se um intervalo pequeno 
neste ano, entre 0,34% a 0,60%. “A 
diferença é pequena em percentual 
isolado, mas quando as grandezas 
são comparadas, vê-se em deter-
minados momentos uma variação 
de 76% entre os meses de julho e 
setembro de 2017”, comenta. 

Para explicar essa variação, é 
importante frisar que o Focus é uma 
pesquisa onde estão expostos os 
pontos de vista de especialistas, que 
são considerados de alta qualidade, 
pois são baseados em modelos de 
prognósticos do comportamento 
da economia. Para embasar essas 
opiniões são levados em conside-
ração fatores como perspectiva da 
taxa de infl ação, da taxa SELIC, o 
nível de emprego, a confi ança na 
economia, a taxa de câmbio para o 
dólar e outras moedas importantes. 

Bundt, também, chama atenção 
para informações sobre a ativida-
de econômica, que deixaram de 
constar entre os fatores que geram 
risco de fazer a infl ação ter com-
portamento diferente do previsto e 
provocar ajustes na estratégia para 
a taxa de juros, na ata do Comitê 
de Política Monetária (Copom) do 
Banco Central (ISAE).
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Comida bem mais barata na mesa 
do brasileiro, segundo a FGV

Os preços dos principais itens do prato feito dos brasileiros deram trégua
os alimentos. A elevação do 
preço (1,47%) veio abaixo da 
infl ação medida pelo IPC/FGV 
e, portanto, não apresentou 
aumento real”, analisou Braz.

Outro item que registrou 
queda expressiva foi a batata-
-inglesa (-48,58%). Já o arroz 
reduziu 5,93%. Os itens que 
apresentaram aumento aci-
ma da média foram: cebola 
(28,93%), ovos (3,66%) e 
farinha de mandioca (3,58%).

De acordo com o economista, 
o brasileiro pode verifi car algum 
aumento até o fi nal do ano, mas 
nada que altere a tendência de 
infl ação baixa, que deve fechar 
2017 em 3,3%. “A redução não 
deve continuar tão destacada 
nos próximos meses. Contudo, 
nada indica que os preços da 
alimentação irão disparar”, 
ponderou.

“Condições climáticas mais 
favoráveis colaboraram para 
a queda do preço do feijão-
-carioca. A contribuição desse 
item foi modesta para o recuo 
da cesta pois o feijão, apesar 

de essencial, não compromete 
fatia grande do orçamento 
familiar. O destaque vai para 
a carne bovina que, sozinha, 
compromete 2% do orçamento 
familiar, um dos mais altos entre 

Atacado paulista cria 2.770 empregos 
em julho, o melhor desde 2011

sadas em julho, seis apontaram 
alta no estoque de empregos na 
comparação com o mesmo mês 
de 2016, com destaque para o 
comércio atacadista de produ-
tos farmacêuticos e higiene pes-
soal e de alimentos e bebidas, 
com elevações de 2,7% e 1,4%, 
respectivamente. Os segmentos 
que sofreram as maiores quedas 
no total de empregados foram 
os de materiais de construção, 
madeira e ferramentas (-2,4%) 
e de máquinas de uso comercial 
e industrial (-1,5%).

Segundo a FecomercioSP, os 
resultados apurados em julho 
consolidam o processo de re-
ação do mercado de trabalho 
formal do comércio atacadista 
no Estado. Vale ressaltar que 
o número de vagas abertas no 
mês (2.770 empregos), além 
de ser o maior para o período 
nos últimos seis anos, é três 
vezes superior ao desempe-
nho acumulado de fevereiro 
a junho de 2017, quando 880 
postos de trabalho foram 
criados (AI/FecomercioSP).

75% dos brasileiros não pouparam dinheiro em agosto
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Muitos partidos,
pouca ideologia

Digo constantemente 

aos meus alunos que 

uma das coisas que dão 

certo no Brasil é criar 

um partido político. É 

verdade

Os partidos políticos até 
hoje, gozam de algumas 
regalias que fazem os 

“espertos” em política fi ca-
rem ávidos por eles. Pudera! 
Recebem, até em anos que 
não se tem eleição, polpudas 
verbas do Fundo Partidário, 
tem acesso à rádio e TV gra-
ciosamente e podem negociar 
com o governo, embora sejam 
partidos com pouquíssimas 
representações. Isso tem que 
mudar. Vai mudar.

Temos hoje no Tribunal Su-
perior Eleitoral, 67 partidos 
aguardando seus registros. 
Somados aos 35 já existentes, 
se todos forem aprovados, 
teremos 102 partidos políticos 
no Brasil. Pode?

Os partidos tradicionais 
no início do século passado, 
tinham um discurso classista. 
Falavam para classes sociais, 
proletários, burgueses, católi-
cos, protestantes. A chamada 
para a participação popular se 
dava através dos militantes, 
que eram diferentes dos elei-
tores e simpatizantes. Estes, os 
militantes - que ainda vemos 
hoje, são aqueles que, mes-
mo diante de provas cabais, 
continuam defendendo seus 
líderes como se eles fossem 
santos. Os militantes de antes 
eram autênticos, pagavam para 
participar. Hoje... 

É importante lembrar que 
naquela época, o fi nanciamen-
to dos partidos vinha dos seus 
fi liados, muito diferente de 
hoje, que os partidos existem 
de olho nos subsídios estatais.

Depois da Segunda Guerra 
Mundial evoluiu para legendas 
com um discurso mais amplo. 
Os partidos então, se aproxi-
mam do estado, distanciando-
-se do povo. Lamentavelmente 
a partir daí os militantes de 
fato recuam, pois, os grupos 
de interesse passam a fi nanciar 
as legendas. 

Oitenta por cento das siglas 
existentes hoje, surgiram nas 
três primeiras décadas depois 
da redemocratização do país. 
São de ideologia política e 
doutrinas como liberalismo, 
social-democracia, socialis-
mo, trabalhismo, comunismo 
e outras.

Longe de serem uma ponte 
entre a sociedade civil e o 
estado como eram os partidos 
anteriormente, os partidos 
atuais estão desconectados do 
eleitor. Cada vez mais o voto 
é na pessoa, seja ele quem for 
e que ideologia professe. Es-
tando longe da vigilância dos 
eleitores - pelo menos até a 
próxima eleição - os deputados 
agem, pouco se lixando para 
os seus partidos. Depois de 
eleitos, juntam-se às famosas 
frentes parlamentares que tra-
tam dos mais diversos temas e 
agem à vontade para negociar 
votos com o Executivo. Uma 
vergonha!

A moda agora é tirar o “P” dos 
partidos e mudar seus nomes. 
Pensam que o eleitor é bobo! 
Os partidos políticos são mal 
vistos pela população. Informa-
ções divulgadas pela Fundação 
Getúlio Vargas no fi m do ano 
passado, dão conta de que os 
partidos políticos estão em 
último lugar no quesito con-
fi abilidade do povo, com 7%. 

Só de partidos que se dizem 
defensores dos trabalhadores 
temos nove, que se dizem 
democratas temos quatro, 
socialistas temos três, social-
-cristão três, comunistas dois, 
e outros, além do Partido da 
Mulher, cujo presidente é um 
homem. Uma festa!

Entre os que estão espe-
rando aprovação do TSE para 
engrossarem essa lista, temos 
a volta do PDS, da ARENA, do 
PRONA, da UDN. Tem também 
o Partido Militar Brasileiro, 
Partido Nacional Corinthiano, 
Partido da Família Brasileira... 
tem para todos os gostos!

Vamos ver até onde vamos...

(*) - Professor de Direito Eleitoral na 
Faculdade de Direito da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie/Campinas; 
e Coordenador Acadêmico do Centro 

de Ciências e Tecnologia.

Gilson Alberto Novaes (*)
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Projeto acaba com a 
aprovação automática 
nas escolas

Começou a tramitar no Senado 
o projeto que proíbe a chamada 
“progressão continuada” e torna 
obrigatório para todas as escolas 
a realização de avaliações de de-
sempenho dos alunos para que 
eles possam avançar de série. De 
autoria do senador Wilder Morais 
(PP-GO), o projeto será examinado 
pela Comissão de Educação onde 
terá decisão terminativa. Se apro-
vado, poderá seguir para a Câmara. 

De acordo com o autor, o projeto 
visa acabar com o que ele considera 
um grande equívoco da educação 
brasileira: a progressão continu-
ada, que começou a ser adotada 
em diversos sistemas de ensino a 
partir da década de 1990, e acabou 
se transformando em promoção 
automática, sem necessidade de 
avaliação, o que se tornou a origem 
de muitos outros problemas da 
educação no país.

O argumento usado a favor da 
progressão continuada, lembra o 
senador, era o respeito ao ritmo 
de desenvolvimento psicossocial e 
de aprendizagem dos alunos, per-
mitindo que cada um aprendesse 
no próprio tempo, sem obrigá-los 
a repetir séries por eventual mal 
desempenho. 

O fi m da repetência levaria à que-
da da evasão escolar. No entanto, o 
que ocorreu, afi rma Wilder Morais, 
foi a “deslegitimação da escola 
como espaço de aprendizagem”. 
Assim, diz o senador, impossibi-
litados de avaliar os alunos, os 
professores passaram a ser des-
respeitados e mesmo agredidos. 
Além disso, afi rma, a qualidade do 
ensino acabou caindo, prejudican-
do também os alunos (Ag.Senado).

O relator da proposta foi Romário, que alegou que

a matéria é inconstitucional.

A Comissão de Direitos Hu-
manos (CDH) do Senado votou 
pela rejeição da sugestão legis-
lativa, que tinha como objetivo 
tornar o funk um crime à saúde 
pública de crianças, adoles-
centes e à família. A matéria 
deixa de tramitar no Senado. 
Segundo o Regimento Interno, 
cabe à CDH fazer a análise de 
propostas que recebem mais 
de 20.000 apoios de cidadãos 
através do Portal e-Cidadania, 
como ocorreu com a sugestão 
acima.

O relator da proposta foi 
Romário (Pode-RJ), que alegou 
que a matéria é inconstitucional 
por cercear a livre manifestação 
cultural e de pensamento. 

Mas ele ainda criticou o pro-
jeto em seu mérito, lembrando 
dentre outras razões que gêne-
ros musicais hoje consagrados 
como o samba e o jazz também 
sofreram tentativas de crimi-
nalização em seus inícios. Ele 
ainda vê como errado ligar o 
funk diretamente a práticas 
de crimes como estupros ou 
assaltos, como alegavam os 
defensores da proposta quando 
de sua apresentação.

Após verifi cação de quórum o projeto foi aprovado com 25 votos favoráveis e 21 contrários.

O projeto é polêmico por-
que, pelas regras atuais, 
é preciso concurso 

público para a remoção. Como 
foi aprovado sem mudanças, 
o texto segue para a sanção 
presidencial.

A aprovação se deu com 
críticas de senadores gover-
nistas e da oposição. Líderes 
do PSDB, do PT, do PPS, do 
PSC e do PCdoB orientaram as 
bancadas a votar não. O PMDB 
liberou a bancada para votar 
de acordo com a consciência, 
mas senadores do partido cri-
ticaram o texto. O PP orientou 
o voto sim. Após verifi cação de 
quórum o projeto foi aprovado 
com 25 votos favoráveis e 21 
contrários.

De acordo com a lei que 
trata do regime dos  servidores 
públicos federais, remoção é 
o deslocamento do servidor 
- a pedido ou por vontade da 
administração, com ou sem 
mudança de sede - dentro do 

A Câmara deve priorizar o texto que regulamenta doações

para partidos, o que fi xa teto de gastos e o que

altera regras de propaganda eleitoral.

Parlamentares de vários 
partidos divergem sobre a 
votação da reforma política 
em Plenário. Mais cedo, o 
presidente em exercício da 
Câmara, deputado Fábio Ra-
malho, informou que pretende 
esgotar a votação do tema, 
mas ainda não há consenso 
entre os deputados. Relatora 
da proposta que cria cláusula 
de desempenho e proíbe co-
ligações em eleições propor-
cionais, a deputada Shéridan 
(PSDB-RR) criticou a demora 
em votar o texto.

Segundo ela, a Câmara não 
deu prioridade a essa proposta 
e utilizou o texto para nego-
ciar a aprovação do chamado 
“distritão”, que acabou rejei-
tado pelos deputados. “É uma 
demonstração de negligência 
com essa pauta que o Brasil 
entende como adequada, mas 
que não tem avançado por 
falta de prioridades”, criticou 
a parlamentar. Mas o deputa-
do Beto Mansur (PRB-SP), 
vice-líder do governo, disse 
acreditar que ainda há tempo. 
Ele é contra a aprovação de 
um fundo público para cam-
panhas eleitorais e defende 
a aprovação de proposta que 
permita o fi nanciamento de 
pessoas jurídicas para cam-

PF prende suspeitos 
de desviar 
empréstimos
da Caixa

A Polícia Federal (PF) defl agrou 
ontem (20) a Operação Inimigo 
Oculto, com o objetivo de desarti-
cular um grupo de criminosos que 
causou um prejuízo de quase R$ 
1 milhão à Caixa. Desde cedo, os 
policiais federais cumpriram três 
mandados de prisão temporária 
e 30 de condução coercitiva. De 
acordo com a PF, os suspeitos 
fraudavam a Caixa para conseguir 
empréstimos ilegais. 

“Os investigados utilizavam se-
nhas pertencentes a empregados 
da CEF e assim realizavam a inser-
ção indevida de dados no sistema, 
incluindo-se rendas fi ctícias, sem 
a apresentação de qualquer docu-
mento comprobatório”. Quando os 
empréstimos eram creditados nas 
contas indicadas, eles efetuavam 
diversos saques e transferências, 
evitando que a Caixa, após identifi -
car a fraude, bloqueasse os valores.

As ações ocorrem em endereços 
nos estados do Pará e da Bahia 
e principalmente na cidade de 
Brasília. A Justiça Federal tam-
bém determinou o bloqueio da 
quantia aproximada de R$ 950 
mil nas contas dos suspeitos. Os 
principais alvos dos mandados são 
ex-prestadoras de serviço da Caixa. 
Elas teriam desviado os valores 
graças à concessão fraudulenta de 
46 empréstimos pessoais, em sua 
maioria, destinados a parentes e 
amigos. O nome da operação, Ini-
migo Oculto, segundo a PF, se deve 
ao fato de que um dos investigados 
mantinha relações profi ssionais 
com o banco (ABr).

Relator da CPMI da JBS, deputado Carlos Marun, deve apurar 

fi nanciamentos realizados entre a JBS e o BNDES.

O deputado Carlos Marun 
(PMDB-MS) apresentou ontem 
(20) o plano de trabalho da 
CPMI, criada para investigar 
irregularidades envolvendo o 
grupo JBS e a Holding J&F. 
Marun é o relator da comissão e 
deve conduzir as investigações 
juntos outros dois sub-relato-
res. A comissão deve apurar 
como ocorreram operações de 
concessão de benefícios em fi -
nanciamentos realizados entre 
a JBS e o BNDES. 

Outro eixo de apuração é 
com relação o acordo de de-
lação premiada fi rmado entre 
os empresários da companhia 
e o Ministério Público Federal 
no âmbito das investigações da 
Operação Lava Jato. Além do 
plano de trabalho, a comissão 
deve começar a analisar os 215 
requerimentos de convocação 
de depoentes e solicitação de 
informações junto às empresas 
e órgãos públicos que foram 
protocoladas até a manhã de 
ontem.

Segundo Marun, poderão ser 
convocados para depor procu-
radores e ex-procuradores, de-

legados e servidores da Polícia 
Federal, além de executivos 
e ex-executivos do BNDES, 
da JBS, entre outros envolvi-
dos. O ex-procurador Geral 
da República, Rodrigo Janot 
é um dos nomes que podem 
ser convocados. “Eu penso 
que estamos estabelecendo o 
início dos trabalhos. A ideia é 
que nenhum requerimento seja 
reprovado (…) queremos já 
aprovar alguns que entendemos 
imprescindíveis para o início 
dos trabalhos”, disse Marun.

O relator disse ainda que não 
tem interesse em ouvir os de-
latores da JBS, por considerá-
-los “mentirosos contumazes”, 
apesar de haver vários reque-
rimentos para convocar os em-
presários. O senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) solicitou 
ao STF que a comissão seja 
suspensa por apresentar “vá-
rios vícios formais”. Randolfe 
entrou com um mandado de 
segurança para impedir que 
a CPMI examine as delações 
premiadas pelo Poder Legisla-
tivo e evitar a convocação de 
procuradores (ABr).
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Aprovado projeto que legaliza 
situação de servidores de cartórios
O Plenário aprovou projeto que permite legalizar a situação de servidores concursados de cartórios 
que mudaram de unidade de 1988 a 1994, entre a promulgação da Constituição e o início da vigência 
da Lei dos Cartórios

mesmo quadro funcional. Além 
de reguladas pela legislação 
estadual, as remoções em 
questão foram homologadas 
pelos Tribunais de Justiça dos 
Estados para ter validade.

O projeto preserva todas 
as remoções de servidores 
concursados de cartórios até 
a entrada em vigor da Lei dos 
Cartórios. Até a vigência da 

lei, um servidor concursado 
podia mudar de cartório sem 
a necessidade de realização 
de novo concurso. Depois 
da lei, a remoção só ocorre 
mediante concurso de títulos 
e está restrita aos servidores 
que exercem a atividade por 
mais de dois anos.

Para o relator, senador 
Benedito de Lira (PP-AL), o 

texto reconhece a legalidade 
das remoções de concursados 
efetuadas de acordo com as 
regras vigentes antes da  Lei 
dos Cartórios. Ele afi rma que 
é preciso preservar situações 
legitimamente criadas e res-
peitar a boa-fé daqueles que 
assumiram a prestação dos 
serviços confiando nessas 
regras (Ag.Senado).

Deputados reiteram divergências 
sobre votação da reforma política

panhas com regras mais claras.
Já o vice-líder da Minoria, 

deputado Henrique Fontana 
(PT-RS), defende que o Ple-
nário priorize a regulamen-
tação infraconstitucional da 
reforma política. Entre outros 
pontos, o texto regulamenta 
doações para partidos, fixa 
teto de gastos e altera regras 
de propaganda eleitoral. Para 
ele, a votação desses projetos 
deve ser prioridade. “Se quiser 
voltar alguma coisa da reforma 
política tem que defi nir o teto, 
porque sem limites de gastos, a 
campanha de 2018 vai ser uma 
campanha multimilionária, com 

autofi nanciamento de candi-
datos ricos”, afi rmou.

Para o líder do bloco PTB-
-Pros-PSL-PRP, deputado 
Jovair Arantes (PTB-GO), no 
entanto, não há mais tempo 
de votar a reforma política 
para as próximas eleições e o 
ideal a se fazer são mudanças 
para vigorar depois de 2018. 
“O tempo é curto e, quando 
você faz a coisa de afogadilho, 
acaba não dando certo. Eu 
tenho defendido uma reforma 
ampla, inclusive a questão 
do fi nanciamento, mas para 
ser aplicada a partir de 2024 
e 2026”, disse (Ag.Câmara).

Sugestão de tornar o funk uma 
manifestação criminosa foi rejeitada

Relator da CPMI da JBS 
apresenta plano

de trabalho

“Infelizmente a prática de 
crimes ocorre nos mais diversos 
ambientes da sociedade brasi-
leira, inclusive nos bailes funk. 
Para isso, já existem aparatos 
de repressão e judiciais que 
devem cumprir seu dever. E 
estes bailes também são uma 
alternativa de diversão para 
milhões de jovens em nosso 
país, e nas áreas mais carentes, 
é muitas vezes a única”, afi rmou 
o senador, chamando atenção 
ainda para o caráter de mani-

festação artística e cultural que 
o funk possui para estes jovens.

O senador fi nalizou defen-
dendo que a História já deu 
“provas inúmeras” da inuti-
lidade de se coibir a cultura 
popular, “que sempre encontra 
uma maneira de expressar-se”. 
O senador Paulo Paim (PT-RS) 
lembrou que se fosse pra proibir 
todos os eventos onde ocorrem 
violências e abusos, “então todo 
o carnaval teria que ser cance-
lado no Brasil” (Ag.Senado).
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Informações sobre a empresa: A Kadoli Participações Ltda. (“Em-
presa”), constituída em 04 de abril de 2014, tem sua sede localizada no 
município de São Paulo/SP. a. A empresa tem como atividade operacional 
preponderante a participação em outras sociedades ‘Holding”. b. Atualmen-
te participa da empresa TEP Chile SA. 2. Elaboração e aprovação das 
demonstrações financeiras: Base de elaboração, apresentação e divul-
gação das demonstrações contábeis - Declaração de conformidade: 
a) Critérios para elaboração: As demonstrações financeiras da empresa 
são apresentadas em milhares de reais (exceto quando mencionado de ou-
tra forma), foram preparadas com base no custo histórico, são de respon-
sabilidade da Administração e foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, emanadas da legislação societária e 
pelos pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - 
CFC. b) As demonstrações financeiras foram aprovadas pela administração 
em 31 de julho de 2017. 3. Sumário das principais práticas contábeis: 
O resumo das principais práticas contábeis adotadas na elaboração das 
demonstrações financeiras são as seguintes: a) Caixa e equivalentes de 
caixa: Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e apli-
cações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao 
custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento 
do exercício, e possuem vencimentos inferiores a 90 dias ou sem prazos 
fixados para resgate, com liquidez imediata, e estão sujeitas a um insigni-
ficante risco de mudança de valor. b) Investimentos: Os investimentos em 
sociedades controladas são avaliados pelo método de equivalência patri-
monial. c) Tributos: Impostos correntes: A provisão para imposto de renda 
e contribuição social é calculada e registrada com base no lucro tributável 
relativo a cada exercício, ajustado na forma legal, calculado à alíquota de 
15%, acrescido de adicional de 10% excedente a R$ 240. A contribuição 
social foi calculada com base na alíquota de 9% da base tributável. O lucro 
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque 
exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, 
além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. 
d) Demais ativos e passivos: A classificação dos demais ativos e passivos 
obedece ao prazo de realização ou de exigibilidade e estão demonstrados 
por valores conhecidos e calculáveis, incluindo, quando aplicável, os rendi-
mentos, encargos e variações monetárias “pro rata temporis”. e) Apuração 
do resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com 
o regime contábil de competência de exercício. f) Demonstração do fluxo de 

Kadoli Participações Ltda. - CNPJ nº 20.023.282/0001-50
Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31 de dezembrode 2016 e de 2015 (Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma))

Balanço Patrimonial  Nota 2016 2015
Ativo/Circulante   3 -
Caixa e equivalentes de caixa   3 -
Não circulante   512.714 404.250
Sociedade controlada - TEP Chile   70 -
Investimentos em controladas  4 512.644 404.250
Total do ativo   512.717 404.250
Balanço Patrimonial  Nota 2016 2015
Passivo/Circulante   2.507 -
Fornecedores   1 -
Imposto de renda e contribuição social  5 2.506 -
Não circulante   17.685 -
Imposto de renda e contribuição social  5 17.547 -
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC   138 -
Patrimônio líquido  6 492.525 404.250
Capital social   450.647 450.647
Ajuste de variação cambial   (9.776) (9.505)
Lucros (Prejuízos) acumulados   51.654 (36.892)
Total do passivo e patrimônio líquido   512.717 404.250

Demonstração do Resultado
Receitas (Despesas) operacionais  Nota 2016 2015
Gerais e administrativas   (66) -
Equivalência patrimonial  4 143.338 (36.892)
Lucro (prejuízo) operacional   143.272 (36.892)
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS   143.272 (36.892)
Immposto de renda e contribuição social  5 (36.920) -
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício   106.352 (36.892)
Quantidade de quotas ao final do exercício  6 30.992 30.992
Lucro(Prejuízo)básico por quotas capital social final-R$   3,43 (1,19)
Demonstração do Resultado Abrangente  2016 2015
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  106.352 (36.892)
Outros resultados abrangentes  - -
Resultado abrangente do exercício  106.352 (36.892)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
   Lucros Ajuste de 
  Capital (Prejuízos) variação 
  social  Acumulados cambial Total
Integralização de capital  450.647 - - 450.647
Prejuízo do exercício  - (36.892) - (36.892)
Perda cambial na conversão 
 de investimentos  - - (9.505) (9.505)
Em 31/12/2015  450.647 (36.892) (9.505) 404.250
Lucro líquido do exercício  - 106.352 - 106.352
Ajuste de equivalência patrimonial 
 de controlada no exterior  - (17.806) - (17.806)
Perda cambial na conversão 
 de investimentos  - - (271) (271)
Em 31/12/2016  450.647 51.654 (9.776) 492.525

Demonstração do Fluxo de Caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais  2016 2015
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício  106.352 (36.892)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa 
 gerado pelas atividades operacionais:  (20.119) -
Equivalência patrimonial  (143.338) 36.892
Imposto de renda pago no exterior  16.867 -
Variações nos ativos operacionais:
Sociedade controlada  (70) -
Variações nos passivos operacionais:  19.984 -
Fornecedores  1 -
Impostos e contribuições  20.053 -
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  (135) -
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de investimentos, líquido  - (450.647)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos  - (450.647)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC  138 -
Integralização de capital com investimentos  - 450.647
Caixa gerado pelas atividades de financiamentos  138 450.647
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  - -
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período  3 -
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa  3 -

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Quotistas e Administradores da Kadoli Participações Ltda. - São Pau-
lo - SP. Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras 
da Kadoli Participações Ltda. (“Sociedade”) que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como o resumo 
das correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Kadoli Participações Ltda. em 31 de 
dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossa res-
ponsabilidade, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção 
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Sociedade de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabili-
dades da administração pelas demonstrações financeiras: A adminis-
tração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 

das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade da sociedade continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a 
não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer-
ramento das operações. Os responsáveis pela administração da Sociedade 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabo-
ração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 inter-
nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 

é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações 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 Sociedade. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias 
que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de conti-
nuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza 
significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. Comuni-
camo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Outros 
assuntos: As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2015, apresentadas para fins de comparação, foram por nós 
examinadas, cuja opinião foi emitida em 31 de maio de 2016, sem ressalva.
São Paulo, 31 de julho de 2017. Progress Auditores Independentes - CRC 
2SP021623/O-0; João Henrique Lara - Contador - CRC 1SP159593/O-2.

caixa: A Demonstração do Fluxo de Caixa está sendo apresentada de acor-
do com o CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. 
As demonstrações dos fluxos de caixa refletem as modificações no caixa 
que ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o método indireto. Os 
termos utilizados na demonstração do fluxo de caixa são os seguintes: • Ati-
vidades operacionais: são as principais atividades geradoras de receita da 
entidade e outras atividades que não sejam atividades de investimento ou 
de financiamento. • Atividades de investimentos: são as atividades relativas 
à aquisição e alienação de ativos não circulantes e outros investimentos não 
incluídos em atividades operacional e de financiamento. • Atividades de fi-
nanciamentos: são as atividades que têm como consequência alterações na 
dimensão e composição do capital próprio e nos empréstimos obtidos pela 
Empresa. g) Transações denominadas em moeda estrangeira: Os ativos e 
passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos 
para a moeda funcional usando-se a taxa de câmbio vigente na data das 
demonstrações financeiras. Os ganhos e perdas resultantes da atualização 
desses ativos e passivos verificados entre a taxa de câmbio vigente na data 
da transação e os encerramentos dos exercícios são reconhecidos no re-
sultado, na conta contábil de receitas ou despesas financeiras. As perdas 
ou ganhos cambias decorrentes dos itens não monetários são registrados 
como outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. h) Lucro (Pre-
juízo) básico por lote de mil quotas: Está calculado com base no número 
de quotas em circulação na data de levantamento do balanço patrimonial. 
4. Investimentos em sociedades controladas: A empresa detém inves-
timentos em sociedade controlada no exterior avaliados pelo método de 
equivalência patrimonial: • TEP Chile SA; • Informações da controlada em 
31 de dezembro de 2016: • Número de ações - 30.991.797 ações, corres-
pondentes a 42,54% do capital social. • Patrimônio líquido - R$ 1.595.687; 
• Lucro líquido do exercício - R$ 332.602; • A movimentação da conta pode 
ser assim demonstrada:

Movimentação de Investimentos:  2016 2015
Investimento Inicial  570.425 616.822
Equivalência patrimonial  143.338 (36.892)
Imposto de renda pago no exterior  (16.867) -
Ajuste equivalência patrimonial de controlada no exterior  (17.806) -
Perda cambial de conversão  (271) (9.505)
Investimentos  678.819 570.425
Deságio na aquisição  (166.175) (166.175)
Em 31 de dezembro de 2016/2015  512.644 404.250
5. Imposto de Renda e Contribuição Social: Está assim demonstrado:
    2016
  Controlada  
  no exterior Participação IR e CSLL
.Resultado da controlada no exterior:  255.440 42,54% 108.667
Base de cálculo:    108.667
IR - 15%    16.300
IR Adicional    10.843
    27.143
CSLL - 9%    9.777
Total - IR e CSLL    36.920
(-) Imposto de renda (IR) Pago pela controlada no exterior    (16.867)
IR e CSLL a pagar    20.053
Passivo circulante - 12,5% - IN 1520/14    2.506
Passivo não circulante    17.547
    20.053
De acordo com a legislação vigente (Instrução Normativa IN 1520/14), o IR 
e a CSLL devidos em razão dos lucros auferidos por controladas no exterior, 
poderão ser recolhidos na proporção dos lucros efetivamente distribuídos
pelas citadas controladas, nos exercícios subsequentes ao encerramento 
do período de apuração, respeitando-se a proporção mínima de 12,5% do
resultado apurado no 1º exercício subsequente e o saldo remanescente até
o 8º exercício subsequente, valendo para tanto, o maior valor apurado entre
a efetiva distribuição e o percentual mínimo fixado. 6. Patrimônio Líquido: 
Capital social: O capital social da sociedade está dividido em 30.992.297
quotas sociais sem valor nominal, estando totalmente subscrito e integrali-
zado. Lucros acumulados: A distribuição de Lucros está sujeita às delibe-
rações dos quotistas representantes da maioria do capital social. A Diretoria Edilson José Filho - CRC nº1SP122938-O-0

Banco PSA Finance Brasil S.A.
CNPJ nº 03.502.961/0001-92 - NIRE 35.300.174.551

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de abril de 2017
1) Data, Hora e Local: Aos 5 de abril de 2017, às 11h00, na sede social do Banco PSA Finance Brasil S.A.
(“Companhia”), localizada na Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito, n.º 779, 1º e 2º andares, Santo Amaro,
CEP 04753-080, Cidade e Estado de São Paulo. 2) Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades
de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas
titulares de ações de emissão da Companhia representativas da totalidade de seu capital social, conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3) Mesa: Presidente: Carlos Alberto Mendes
dos Santos Gomes; e Secretária Adriana Garcia Passos do Sacramento. 4) Deliberações: As seguintes
deliberações foram tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas: 4.1. Registrar que a ata que se
refere a esta Assembleia será lavrada na forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da
Lei nº 6.404/76. 4.2. Tomar conhecimento acerca da renúncia ao cargo de membro do Conselho de Admi-
nistração da Companhia, apresentada pelo Sr. Michel Marc Georges Arnaud, francês, casado, executivo,
portador da Cédula de Identidade (RNE) nº V-779.338-N, inscrito no CPF/MF sob o n.º 234.774.738-09, com
endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Engenheiro Francisco Pitta
Brito, 779, 1º e 2º andares, Santo Amaro, conforme o termo de renúncia recebido pela Companhia nesta
data, renúncia esta que somente produzirá efeitos a partir da data em que o respectivo sucessor venha a
tomar posse no referido cargo, imediatamente após a devida homologação pelo Banco Central do Brasil.
4.3. Em virtude da deliberação acima, eleger o Sr. Patrice Jean Claude Volovik, francês, casado, executi-
vo, portador do passaporte nº 11AK37517, emitido pela República Francesa, residente e domiciliado na 166
rue d’Aguesseau 92100, Boulogne Billancourt, França como membro do Conselho de Administração da
Companhia, o qual deverá completar o mandato do conselheiro ora renunciante, para o qual foi eleito na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de agosto de 2016. 4.4. Registrar que o membro do Con-
selho de Administração ora eleito será investido no respectivo cargo após (i) a aprovação a ser concedida
pelo Banco Central do Brasil; e (ii) a constituição de representante residente no país, na forma do artigo 146,
§2º da Lei nº 6.404/76, oportunidade na qual celebrará o respectivo termo de posse no livro de atas do Con-
selho de Administração e fará a declaração de desimpedimento prevista em lei. 4.5. Registrar que, após a
posse do membro do Conselho de Administração ora eleito, bem como a posse dos membros do Conselho
de Administração eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de agosto de 2016, o Conse-
lho de Administração da Companhia passará a ter a seguinte composição: (i) Cezar Augusto Janikian, bra-
sileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.866.608-3, emitida pela SSP-SP, ins-
crito no CPF/MF sob o n.º 176.648.118-30, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, como Presidente do Conse-
lho de Administração; (ii) Alexandre Guy Jean Marie Sorel, francês, casado, administrador, portador do
passaporte francês nº 13AC07374, domiciliado em 62, boulevard du General Leclerc, 92200, Neuilly-sur-
Seine, França, como Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Patrice Jean Claude Volovik,
francês, casado, executivo, portador do passaporte nº 11AK37517, emitido pela República Francesa, resi-
dente e domiciliado na 166 rue d’Aguesseau 92100, Boulogne Billancourt, França; e (iv) Alexandre
Grossmann Zancani, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.561.321-5,
emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 288.246.148-84, com endereço profissional na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A. 4.6.
Por fim, tendo em vista a renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração apresentada pelo
Sr. Michel Marc Georges Arnaud, aprovar a indicação do conselheiro Alexandre Guy Jean Marie Sorel,
francês, casado, Diretor Financeiro, portador do Passaporte Francês nº 13AC07374, domiciliado em 62,
boulevard du General Leclerc, 92200, Neuilly-sur-Seine, França como Vice-Presidente do Conselho de Ad-
ministração, em substituição ao Sr. Michel Marc Georges Arnaud. 5) Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos
acionistas presentes à Assembleia. 6) Assinaturas: Presidente: Carlos Alberto Mendes dos Santos Go-
mes; Secretária: Adriana Garcia Passos do Sacramento. Acionistas: Banque PSA Finance S.A.,
p.p. Adriana Garcia Passos do Sacramento; e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., p.p.
Amancio Acúrcio Gouveia e Antonio Pardo de Santayana Montes. São Paulo, 05 de abril de 2017.
Confere com o original lavrado em livro próprio. Adriana Garcia Passos do Sacramento - Secretária.
JUCESP nº 355.361/17-6 em 02.08.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 30 de maio de 2017
1- Data, Hora e Local: Aos 30 de maio de 2017, às 10h00, na Avenida das Nações Unidas. 12.495,
11º andar, Brooklin, CEP 04.578-000, Cidade e Estado de São Paulo. 2- Convocação: Dispensada,
haja vista a presença da totalidade dos Acionistas, nos termos do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 3- Mesa: Cezar Augusto Janikian, como Presidente e Adriana
Garcia Passos do Sacramento, como Secretária. Ordem do Dia: (i) Lavrar a ata em forma de sumá-
rio; (ii) Deliberar sobre a utilização, pela Companhia, do Comitê de Auditoria Único, instituído pelo
Banco Santander (Brasil) S.A., instituição líder do Conglomerado Santander no Brasil, em atendimen-
to ao § 2º, do Artigo 11, da Resolução 3.198 de 27/05/2004, do Conselho Monetário Nacional. Delibe-
rações: Após terem sido discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, as seguintes delibera-
ções foram tomadas, por unanimidade de votos: (i) Autorizar a lavratura desta ata em forma de su-
mário. (ii) Aprovar a utilização, pela Companhia, do Comitê de Auditoria Único do Banco Santander
(Brasil) S.A., instituição líder do Conglomerado Santander no Brasil, em atendimento ao do § 2º, do
Artigo 11, da Resolução CMN 3.198, de 27/05/2004. 4- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a
assembléia foi suspensa para lavratura desta ata, que, lida, foi assinada por todos os presentes.
5- Assintaturas: Presidente: Cezar Augusto Janikian; Secretária: Adriana Garcia Passos do
Sacramento. Acionistas: Banque PSA Finance, representado por sua procuradora Adriana Garcia
Passos do Sacramento e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. representado por seus
Diretores, Conrado Engel e Angel Santodomingo Martell. Confere com o original lavrado em
livro próprio. Adriana Garcia Passos do Sacramento - Secretária. JUCESP nº 330.704/17-5 em
17.07.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Potenza Administração de Bens e Participações S.A. - (Em Constituição)
Ata da Assembléia Geral de Constituição Realizada em 30/12/2015

Data/Hora/Local: 30/12/2015, às 10hs, São Paulo/SP. Presenças: Os subscritores da totalidade do capital social
da Companhia, a saber: (i) Juliana Trofa Maia, RG 10.557.571-9-SSP/SP, CPF/MF 361.282.858-48; e (ii) Alekari
Kaleri Administração e Participação de Bens Ltda., CNPJ/MF 07.697.047/0001-03, JUCESP/NIRE 35.21990180.4,
em 07/11/2005, representada por Karina Prioli Rodrigues Trofa, RG 23.557.552-5-SSP/SP, CPF/MF 250.825.688-
92. Mesa: Presidente-Juliana Trofa Maia, Secretária-Karina Prioli Rodrigues Trofa. Ordem do Dia, e Deliberações
Aprovadas por Unanimidade: (a) Constituição da S.A., de capital fechado a ser denominada Potenza Administra-
ção de Bens e Participações S.A., cuja sede social será localizada em São Paulo/SP, Rua Domingos Fernandes, 61,
apartamento 01, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04509-010, destinada a realizar o objetivo social consistente em:
(i) a administração de bens próprios, móveis e imóveis; (ii) locação e arrendamento de bens próprios, móveis e imóveis;
(iii) empreendimentos imobiliários de bens próprios; (iv) incorporação imobiliária de bens próprios; e (v) participação
em outras sociedades, civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo, inclusive, representar socie-
dades nacionais ou estrangeiras. O capital social da Companhia será de R$1.000,00, representado por 1.000 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal. (b) Estatuto Social da Companhia, que, devidamente assinado e rubricado
por todos os acionistas, passa a integrar a presente ata como Anexo 1 e será mantido na sede da Companhia e
arquivado no Registro de Comércio. (d) Boletim de Subscrição e a forma de integralização do capital social, conforme
segue: o capital social da Potenza Administração de Bens e Participações S.A., de R$ 1.000,00, representado
por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, é integralmente subscrito pelos acionistas na forma do
Boletim de Subscrição que, devidamente assinado por todos os acionistas, passa a integrar a presente ata como Anexo
2. Atendendo ao disposto no artigo 80 da Lei 6.404/76, os acionistas subscritores do capital social procederam, neste
ato, à integralização, em moeda corrente nacional, de 10% do capital social subscrito, conforme demonstra o compro-
vante de depósito bancário que fica fazendo parte integrante desta ata como Anexo 3. O restante do capital subscrito
deverá ser integralizado, em moeda corrente nacional, em até 12 meses, contados a partir da presente data. (e)
Eleição dos membros da Diretoria, nos termos do Artigo 13 do Estatuto Social, a saber: (i) Juliana Trofa Maia; e (ii)
Karina Prioli Rodrigues Trofa. Os Diretores ora eleitos terão o prazo de mandato de 3 anos, sendo permitida a
reeleição, e seu mandato será automaticamente prorrogado até a AGO que eleger os novos diretores, nos termos do
Artigo 13 do Estatuto Social. Os Diretores ora eleitos, presentes a essa assembléia, aceitaram os cargos para os quais
foram nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer
a administração de sociedades, e tomaram posse em seus respectivos cargos, nos termos da legislação aplicável,
mediante assinatura do Termo de Posse, lavrado em livro próprio. A remuneração dos Diretores será definida opor-
tunamente. A Administração da Companhia ficará encarregada de tomar todas as providências necessárias para a
efetiva constituição da Companhia, incluindo, mas não se limitando ao registro da presente ata e do Estatuto Social
perante o competente Registro de Comércio e demais autarquias. Encerramento: A Ata foi lida aprovada e assinada.
Mesa: Presidente-Juliana Trofa Maia, Secretária-Karina Prioli Rodrigues Trofa. Acionistas Presentes: Juliana Trofa
Maia e Alekari Kaleri Administração e Participações de Bens Ltda. Visto do Advogado: Gustavo Bateman Pela-OAB/SP
nº 207.054. Lista de Anexos. Anexo I - Estatuto Social da Companhia Consolidado. Anexo II - Boletim de Subscrição.
Anexo III-Depósito Bancário. JUCESP/NIRE nº 3530048952-7 em 09/03/2016. Flavia Regina Britto-Secretária Geral.

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.
CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.368.045

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de maio de 2017
1. Data, Horário e Local: Realizada aos 10 (dez) dias do mês de maio de 2017, às 14:00 horas, na sede social da Cosmed Indústria
de Cosméticos e Medicamentos S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, na Avenida Ceci,
282, módulo 1, Centro Empresarial Tamboré, Tamboré, CEP 06460-120. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em
virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Claudio Bergamo dos Santos, 
Luiz Eduardo Violland e Maurício Christovam. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Juliana Aguinaga Damião
Salem, que convidou a mim, Gabriela Elian Luz, para secretariá-la. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (a) o pedido de renúncia 
formulado pelos Sr. Amaraí Furtado da Silva, brasileiro, casado, farmacêutico industrial, portador da Carteira de Identidade RG nº
M-5051224-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 749.206.346-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade
Jardim, CEP 05676-120 ao cargo de Diretor Geral da Companhia; e (b) a autorização aos administradores da Companhia para a 
prática de todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente reunião. 5. Deliberações:
Instalada a reunião, após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem
quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: I. Renúncia dos Sr. Amaraí Furtado da Silva ao cargo de Diretor Geral da
Companhia: (a) tomar conhecimento e aceitar o pedido de renúncia formulado pelo Sr.  Amaraí Furtado da Silva, brasileiro, casado, 
farmacêutico industrial, portador da Carteira de Identidade RG nº M-5051224-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 749.206.346-
68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800,
24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120 ao cargo de Diretor Geral da Companhia,
para o qual foi eleito na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2017, devidamente registrada
na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 204.788/17-1 em sessão de 04 de maio de 2017, conforme carta
de renúncia por ele apresentada à Companhia na presente data, a qual é, neste ato, arquivada em sua sede; (a.1) em razão da
deliberação acima, a Companhia e o Sr. Amaraí Furtado da Silva outorgam-se mutuamente a mais plena, ampla, irrevogável e
irretratável quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido em razão do exercício do cargo de Diretor Geral
da Companhia, com relação ao período durante o qual exerceu tal função na Companhia; (b) em decorrência das deliberações 
acima, consignar que a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) Juliane Dias Piotto Juabre,
brasileira, casada, farmacêutica, portadora da Carteira de Identidade RG nº 22.553.470-8-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o
nº 262.860.738-76, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Magalhães
de Castro, 4800, 24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, para ocupar o cargo 
de Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Companhia (ii) Breno Toledo Pires de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.852.238-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 248.302.438-64, como 
Diretor Financeiro; (iii) Armando Luis Ferreira, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 23.829.109-
1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 168.106.558-40, como Diretor Tributário; e (iv) Juliana Aguinaga Damião Salem, brasileira, 
casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 20.587.380-5-SSP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 104.685.497-
65, como Diretora Jurídica e de Compliance, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP
05676-120, com mandato a se estender até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e II. Autorização aos Administradores: (c) autorizar os administradores
da Companhia a praticarem todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente 
ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada
conforme, foi assinada pelos conselheiros presentes. Mesa: Juliana Aguinaga Damião Salem (Presidente), Gabriela Elian Luz
(secretária). Conselheiros: Claudio Bergamo dos Santos, Luiz Eduardo Violland e Maurício Christovam. Barueri, 10 de maio de 2017.
Confere com a original, lavrada em livro próprio. Juliana Aguinaga Damião Salem - Presidente, Gabriela Elian Luz - Secretária.
JUCESP nº 232.784/17-6 em 24/05/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL - 41ª VARA CÍVEL. Praça João Mendes s/nº, 14º 
andar - salas nº 1421/1417, Centro - CEP. 01501-900, Fone: (11), São Paulo-SP - E-mail: upj41a45@
tjsp.jus.br. Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min. 502480 - Edital - Leilão 
Eletrônico - NOVO CPC. EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE 
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Garagem Florêncio de Abreu. Requerido: Guilherme da Silva Filho.  Edital de 1ª e 2ª Praças dos 
direitos dos bens imóveis e para intimação dos requeridos, GUILHERME DA SILVA FILHO (CPF 
187.910.348-68), seu cônjuge se casado for, LIBER ROISMANN (CPF 028.760.518-34), AIDA 
ROISMANN (CPF 028.760.518-34) e demais interessados, que expedido na Ação de Procedimento 
Sumario (cobrança de condomínio), Processo de nº 0202838-16.2006.8.26.0100 em trâmite na 41ª 
Vara Cível do Fórum Central Cível - Comarca de São Paulo/SP, ação esta requerida por, 
Condomínio Edifício Garagem Florêncio de Abreu CNPJ 54.199.351.0001-00. O Dr. Marcelo Augusto 
Oliveira, Juiz de Direito na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que 
levará as praças os bens abaixo descritos, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN 
LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DOS BENS IMÓVEIS: 
1) Dos direitos do Box nº 01-B, localizado no 1º subsolo do Edifício Garagem Automática Florêncio de 
Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área 
comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas 
de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.886 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 2) Dos direitos Box nº 002-A, localizado no 2º subsolo do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.890 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 3) Dos direitos Box nº 006-A, localizado no 2º subsolo 
do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.892 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 4) Dos direitos Box 
nº 02-B, localizado no 1º subsolo do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.887 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 5) Dos direitos Box nº 03-B, localizado no 1º subsolo do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.888 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 6) Dos direitos Box nº 04-B, localizado no 1º subsolo 
do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.889 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 7) Dos direitos Box 
nº 4-B, localizado no térreo do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio 
de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma 
área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 
0,65789% do seu todo. Matrícula 167.885 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 8) 
Dos direitos Box nº 73-B, localizado no 7º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, 
sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum 
de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.916 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 9) Dos direitos Box nº 93-B, localizado no 9º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.922 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 10) Dos direitos Box nº 95-B, localizado no 9º andar 
do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.923 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 11) Dos direitos Box 
nº 105-B, localizado no 10º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.928 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 12) Dos direitos Box nº 107-B, localizado no 10º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito- Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.930 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 13) Dos direitos Box nº 103-B, localizado no 10º 
andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.927 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 14) Dos direitos Box 
nº 113-B, localizado no 11º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito- Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.931 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 15) Dos direitos Box nº 004-A, localizado no 2º subsolo do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.891 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 16) Dos direitos Box nº 008-A, localizado no 2º 
subsolo do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.893 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 17) Dos direitos Box 
nº 115-B, localizado no 11º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.932 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 18) Dos direitos Box nº 117-B, localizado no 11º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.933 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 19) Dos direitos Box nº 123-B, localizado no 12º 
andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.934 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 20) Dos direitos Box 
nº 137-B, localizado no 13º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.941 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 21) Dos direitos Box nº 141-B, localizado no 14º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.942 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 22) Dos direitos Box nº 3-B, localizado no andar 
térreo do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.884 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 23) Dos direitos Box 
nº 143-B, localizado no 14º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.943 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 24) Dos direitos Box nº 145-B, localizado no 14º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.944 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 25) Dos direitos Box nº 148-A, localizado no 14º 
subsolo do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.946 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo 26) Dos direitos Box 
nº 151-B, localizado no 15º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.947 do 04º Cartório de Registro de 

Imóveis de São Paulo. 27) Dos direitos Box nº 157-B, localizado no 15º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.951 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 28) Dos direitos Box nº 161-B, localizado no 16º 
andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.953 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 29) Dos direitos Box 
nº 167-B, localizado no 16º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, umaárea comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.957 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 30) Dos direitos Box nº 171-B, localizado no 17º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.958 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 31) Dos direitos Box nº 175-B, localizado no 17º 
andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.960 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 32) Dos direitos Box 
nº 177-B, localizado no 17º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.962 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 33) Dos direitos Box nº 2-B, localizado no andar térreo do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.883 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 34) Dos direitos Box nº 83-B, localizado no 8º andar 
do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.920 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 35) Dos direitos Box 
nº 97-B, localizado no 9º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.925 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo 36) Dos direitos Box nº 127-B, localizado no 12º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.937 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo 37) Dos direitos Box nº 147-B, localizado no 14º andar 
do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.945 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 38) Dos direitos Box 
nº 178-A, localizado no 17º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.963 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 39) Dos direitos Box nº 173-B, localizado no 17º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.959 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 40) Dos direitos Box nº 85-B, localizado no 8º andar 
do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.921 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 41) Dos direitos Box 
nº 135-B, localizado no 13º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.939 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 42) Dos direitos Box nº 153-B, localizado no 15º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.949 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 43) Dos direitos Box nº 155-B, localizado no 15º 
andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.950 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 44) Dos direitos Box 
nº 176-A, localizado no 17º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.961 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 45) Dos direitos Box nº 77-B, localizado no 7º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.918 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 46) Dos direitos Box nº 125-B, localizado no 12º 
andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.935 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 47) Dos direitos Box 
nº 133-B, localizado no 13º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.938 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 48) Dos direitos Box nº 165-B, localizado no 16º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.956 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 49) Dos direitos Box nº 1-B, localizado no andar 
térreo do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º 
Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 
29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu 
todo. Matrícula 167.882 do 04º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. 50) Dos direitos Box 
nº 163-B, localizado no 16º andar do Edifício Garagem Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua 
Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil de 19,30m2, uma área comum de 
10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação ideal no terreno e coisas de 
propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.955 do 04º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo. 51)dos direitos do Box nº 23-B, localizado no 2º andar do Edifício Garagem 
Automática Florêncio de Abreu, sito à Rua Florêncio de Abreu, 252, no 1º Subdistrito-Sé, com área útil 
de 19,30m2, uma área comum de 10,2658m2, e uma área total de 29,5658m2, e uma participação 
ideal no terreno e coisas de propriedade comum de 0,65789% do seu todo. Matrícula 167.900 do 04º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. OBS.: Conforme pesquisa realizada no site da P. M. 
S. P, sobre os bens móveis em epígrafe recaem Débitos de IPTU/DÍVIDA ATIVA, no valor de R$ 
205.911,75.  AVALIAÇÃO TOTAL DOS 51 BOXES (CADA BOXES R$ 6.600,00 x 51 = R$  340.000,00 
conforme laudo fls. 1935).  DÉBITO EXEQUENDO: R$ 2.180.951,94. DATAS DAS PRAÇAS 1ª 
Praça começa  em 06/10/2017, às 14h30min , e  termina em 10/10/2017, às 14h30min e ; 2ª Praça 
começa em 10/10/2017  às  14h31min, e termina em 30/10/2017, às 14h30min.  CONDIÇÕES DE 
VENDA Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor de avaliação (1ª 
Praça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação (2ª Praça). Caso 
não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação 
parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, 
mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas 
a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). 
aplicação das medidas legais cabíveis. ESCRITURA PENDENTE DE REGISTRO NO VALOR 
APROXIMADO DE R$ 72.100,00 (setenta e dois mil e cem reais em janeiro/2016) a ser arcado 
pelo Arrematante. Ficam os requeridos GUILHERME DA SILVA FILHO, se casado for, LIBER 
ROISMANN, AIDA ROISMANN e demais interessados INTIMADOS das designações supra, bem 
como da penhora realizada em data de 27/08/2015, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação 
pessoal/postal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente 
edital, por extrato  afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 19 de setembro de 2017.

Nova Engevix Participações S/A
CNPJ/MF nº 02.357.415/0001-42 – NIRE 35.300.455.002

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 12 de julho de 2017
Data, hora e local: 12/07/2017, às 9 horas, na Alameda Araguaia, 3571, Conjunto 2003, Barueri/SP. Convocação: 
Dispensada a publicação de editais, conforme disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, 
por estar presente o representante da totalidade do capital social da Companhia. Presença: Único acionista. Mesa: 
José Antunes Sobrinho – Presidente; Alisson Martins Rodrigues – Secretário. Ordem do Dia: (1) Alteração do Artigo 20, 
Seção III, Capítulo III, do Estatuto Social; (2) Eleição de Diretor; e, (3) Consolidação da Diretoria. Na sequência o senhor 
presidente informou aos presentes que estava em discussão as seguintes Deliberações: (1) Alteração do Artigo 20, Seção 
III, Capítulo III, do Estatuto Social. A Assembleia Geral de Acionistas, aprovou a alteração do número de composição de 
membros da diretoria da Companhia; Isto posto, o artigo supramencionado passa a viger com a seguinte nova redação: 
“Seção III – Diretoria. Artigo 20. A Diretoria da Companhia é composta por 04 membros: 01 Diretor Presidente, 01 
Diretor de Operações, 01 Diretor Corporativo e 01 Diretor sem denominação específica, eleitos e/ou reeleitos a cada 02 
anos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo permanecer em seus cargos até a posse de seus 
sucessores. Os membros da Diretoria deverão ter qualificação condizente com seus cargos, observando-se critérios 
adotados no mercado. Em caso de renúncia, vacância ou impedimento, o respectivo substituto será escolhido pela 
Assembleia Geral, até no máximo 30 dias, o membro da Diretoria eleito nessas condições exercerá as funções pelo 
prazo restante do mandato do diretor que estiver substituindo. § 1º. Ao Diretor Presidente cabe coordenar, acompanhar 
e supervisionar os demais membros da Diretoria da Companhia e de suas sociedades diretamente controladas; § 2º. 
Ao Diretor de Operações cabe liderar e conduzir a gestão das atividades técnicas e o desenvolvimento de cada um dos 
empreendimentos e projetos da Companhia e de suas sociedades diretamente controladas; § 3º. Ao Diretor Corporativo 
cabe liderar e conduzir as atividades dos departamentos: administrativo-financeiro, recursos humanos e jurídico da 
Companhia e de suas sociedades diretamente controladas; § 4º. Ao Diretor sem denominação específica, cabe apoiar os 
demais diretores no exercício de suas funções, bem como, demais atribuições previstas pela Assembleia Geral; § 5º. Os 
diretores, sem prejuízo de suas atribuições individuais, agirão sob orientação de um Comitê Estratégico, órgão auxiliar 
de deliberação da Companhia, vinculado à Assembleia Geral.” (2) Eleição de Diretor. Foi eleito para integrar a Diretoria 
da Companhia, Christiano Bastos Morales, portador do RG nº 18.785.229-7 SSP/SP e do CPF/MF nº 270.173.198-42, 
com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, Barueri/SP, ao cargo de Diretor Corporativo; (3) Consolidação da 
Diretoria. Na sequência o senhor presidente sugeriu a consolidação da Diretoria da Companhia, tendo em vista recente 
modificação de sua estrutura, que passa a ser composta por 04 membros, com mandato unificado até 23/09/2018, 
devendo permanecer em seus cargos até a posse de seus sucessores, a saber: José Antunes Sobrinho, portador do RG 
nº 5.275.592-4 SSP/SC e do CPF/MF nº 157.512.289-87, Diretor Presidente, e ainda, interinamente cumulando o cargo 
de Diretor de Operações; Yoshiaki Fujimori, portador do RG nº 5.558.728-8 e do CPF/MF nº 002.711.308-65, Diretor 
sem denominação específica; e, Christiano Bastos Morales, portador do RG nº 18.785.229-7 SSP/SP e do CPF/MF nº 
270.173.198-42, Diretor Corporativo, todos com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, Barueri-SP; Os então 
eleitos diretores prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins 
de direito, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impedissem de exercer 
atividades empresárias, conforme termo de posse e declaração de desimpedimento arquivados na sede da Companhia, 
sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente, a 
seguir, que os mesmos estavam desde já empossados nos respectivos cargos. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Barueri/SP, 12/07/2017. Assinaturas: José Antunes 
Sobrinho – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário; José Antunes Sobrinho. Junta Comercial do Estado de 
São Paulo. Certifico o registro sob o nº 372.112/17-1 em 10/08/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Pagamento 
por serviços 
ambientais ajuda no 
desenvolvimento 

Os pagamentos por serviços 
ambientais vão ajudar o Brasil a se 
desenvolver de maneira sustentá-
vel. A opinião é dos participantes 
da audiência pública da Comissão 
de Meio Ambiente do Senado. Ser-
viços ambientais são considerados 
benefícios da natureza para os 
seres humanos. Alguns exemplos 
são a purifi cação da atmosfera ou 
a proteção contra desastres natu-
rais e erosões pela preservação de 
fl orestas ou matas ciliares. 

Alguns países criaram programas 
para ressarcir os donos de áreas 
rurais pela preservação dessas 
terras. No Brasil, os pagamentos por 
serviços ambientais estão previstos 
no novo Código Florestal. O senador 
Pedro Chaves (PSC-MS), a princípio 
concorda com o pagamento, mas 
quis ouvir a opinião dos debatedores 
tendo em vista a situação específi ca 
do Brasil. “Se a obrigação de pre-
servar o meio ambiente é prevista 
na Constituição, deve-se pagar por 
isso? Se atualmente já contamos 
com madeireiros e grileiros que 
não colaboram com a preservação 
ambiental, quais as garantias de 
que eles deixarão de destruir as 
fl orestas?”, questionou.

Representantes do governo e 
de universidades defenderam um 
direcionamento responsável dos 
pagamentos. Carolina Tavares da 
Silva, professora da UnB, apresen-
tou um critério simples para defi nir 
quem deveria receber o benefício. 
“Qualquer proprietário que faça 
ações de conservação em sua 
terra”, sugeriu. Elvison Ramos, do 
Ministério da Agricultura, explicou 
que o benefício é justo. Segundo 
ele, o produtor rural é merecedor 
do benefício porque se esforça para 
conseguir adotar a tecnologia sus-
tentável de produção (Ag.Senado).
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Especial

Karina Toledo, de Lincoln/Agência FAPESP

Um deles é a alteração no perfi l de bactérias que 
compõem a fl ora intestinal. Estudos publicados 
entre 2005 e 2007 mostraram que pessoas obe-

sas geralmente apresentam um conjunto de micror-
ganismos que favorece a absorção dos nutrientes da 
dieta. Ou seja, uma maçã pode ser mais calórica para 
uma pessoa gorda do que para uma pessoa magra. Mas 
se isso é causa ou consequência do sobrepeso ainda 
não se sabia ao certo.

Outro evento importante é a morte de um grupo 
de neurônios existente em uma região do cérebro 
chamada hipotálamo. Conhecidas como neurônios 
POMC, essas células são sensores de nutrientes e têm 
a função de avisar para o corpo que está na hora de 
parar de comer e que já há energia disponível para 
gastar. Após a perda desses sensores, mostraram os 

estudos, os indivíduos passam a sentir cada vez mais 
necessidade de consumir alimentos ricos em gordura e 
açúcar. Por outro lado, fi cam com o metabolismo mais 
lento e armazenam grande parte da energia fornecida 
pela dieta desbalanceada.

“Começamos então a nos perguntar: o que vem 
antes? A mudança no padrão alimentar do paciente 
causada por um erro no sistema cerebral de controle 
da fome ou a alteração do microbioma intestinal? Nos-
sos dados mais recentes sugerem que o hipotálamo 
é danifi cado muito antes de ocorrerem alterações no 
intestino”, contou Licio Augusto Velloso, coordenador 
do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades 
da Unicamp. Em uma palestra apresentada na manhã 

Estudo feito na Unicamp permite 
traçar o roteiro da obesidade

Ao investigar, na última década, os fatores associados à crescente epidemia global de obesidade, cientistas 
identifi caram dois eventos que contribuem fortemente para o ganho de peso

da última terça-feira (19), 
durante a Fapesp Week 
Nebraska-Texas, Velloso 
apresentou resultados de 
um estudo realizado na 
Faculdade de Ciências 
Médicas da Unicamp du-
rante o pós-doutorado de 
Daniela Razolli.

O grupo realizou nos 
tecidos de camundongos 
submetidos à dieta rica 
em gordura saturada uma 
série de análises tempo-
rais – que ao todo durou 
quatro meses, tempo 
sufi ciente para o animal 
ficar obeso. Em vários 
momentos ao longo do 
período experimental, 
uma parte da colônia era 
sacrifi cada e tinha o cére-
bro e o intestino analisa-
dos pelos pesquisadores. 
“Começamos a detectar 
alterações hipotalâmicas 
logo no primeiro dia da dieta obesogênica. Já as al-
terações na microbiota intestinal demoraram entre 
duas e três semanas para aparecer. É uma diferença 
temporal relativamente grande – considerando que 
são camundongos”, explicou Velloso.

Em estudos anteriores, o grupo da Unicamp já havia 
detalhado como os danos aos neurônios POMC aconte-
cem. As moléculas de gordura saturada ingeridas são 
absorvidas no intestino, caem na corrente sanguínea 
e chegam ao cérebro, junto com os demais nutrientes 
da dieta. No sistema nervoso central, uma célula de 
defesa conhecida como micróglia entende que aquele 
excesso de gordura é uma ameaça aos neurônios e 
começa a produzir moléculas infl amatórias como se 
estivesse combatendo um patógeno.

“Essa infl amação, inicialmente, prejudica o funcio-
namento correto dos neurônios hipotalâmicos. Caso 
perdure por muito tempo, as células acabam morrendo. 
Esse, provavelmente, é o motivo pelo qual indivíduos 
que permanecem obesos por muito tempo têm difi cul-
dade para emagrecer e recaem na doença mesmo após 
diversos tratamentos. Essas pessoas simplesmente 

não conseguem mais atingir um equilíbrio do fl uxo de 
energia no corpo”, comentou Velloso.

Como o experimento com camundongos mostrou, os 
danos neuronais têm início muito antes de o indivíduo 
começar a engordar, mas podem ser revertidos no iní-
cio do processo. Caso o erro alimentar perdure, disse 
Velloso, a lesão neuronal torna-se irreversível. “Se o 
indivíduo comer uma refeição rica em gordura satura-
da, mas depois passar vários dias à base de uma dieta 
rica em fi bras e vegetais, a infl amação no hipotálamo 
diminui e os neurônios se recuperam. O que não pode 
acontecer é a dieta obesogênica se tornar frequente, 
pois isso leva a um 
aumento grada-
tivo do processo 
infl amatório”, dis-
se o pesquisador.

A alimentação 
desbalanceada vai 
modifi cando uma 
série de parâmetros metabólicos, favorecendo o 
desenvolvimento de diabetes e hipertensão. Nesse 
contexto, explicou Velloso, surge a alteração da mi-
crobiota intestinal que, por sua vez, contribui tanto 
para o agravamento da obesidade como das doenças 
a ela associadas. Segundo Velloso, estudos de outros 
grupos mostraram que uma dieta rica em carboidratos 
simples, como os presentes no açúcar e na farinha 
branca, também podem elevar os níveis de lípides no 
sangue e, de forma indireta, promover infl amação no 
hipotálamo.

“Ao comparar os dois tipos de dieta, porém, os pes-
quisadores concluíram que os resultados são piores 
quando há consumo excessivo de gordura saturada”, 
disse Velloso. A principal fonte de gordura saturada 
da dieta humana são os alimentos de origem animal, 
como carnes gordurosas, manteiga e laticínios. Mas 
esse nutriente também está presente no óleo e de-
rivados de coco e no óleo de dendê, assim como em 
diversos produtos industrializados, inclusive biscoitos, 
sorvetes, bolos e tortas.

De acordo com Velloso, trabalhos recentes sugerem 
que é possível promover a neurogênese no hipotálamo, 
ou seja, estimular o surgimento de novos neurônios 
POMC como uma tentativa de combater a obesidade. 
Mas, por enquanto, trata-se apenas de uma possibilida-
de experimental, testada em roedores de laboratório. 
Ainda são necessárias muitas pesquisas para entender 
como o processo de diferenciação celular pode ser 
controlado.

“Estamos na fase de entender como funcionam as 
células precursoras dos neurônios, um tipo de célula-
-tronco que existe no cérebro. Precisamos descobrir 
quais fatores precisam ser ativados para desencadear 
o processo de neurogênese. É um passo inicial, mas 
pode no futuro ser uma solução terapêutica para a 
obesidade”, disse Velloso.



Nos últimos meses, os 

noticiários estavam 

cheios de reportagens 

sobre cibercriminosos 

usando diferentes 

tipos de ataques para 

desativar dispositivos 

ou redes, roubar 

informações ou 

sequestrá-las para 

cobrar um resgate

De acordo com o Rela-
tório de Ameaças do 
segundo trimestre de 

2017, foram documentados 
cerca de 184 bilhões de vulne-
rabilidades totais. Enquanto a 
maioria desses ataques visava 
grandes redes comerciais, 
também havia um aumento 
significativo em ameaças e 
informações direcionadas a 
dispositivos de usuários indi-
viduais.

Alguns desses ataques, como 
o sequestro de páginas do Fa-
cebook, são frequentemente 
usados para coletar informa-
ções pessoais dos usuários e 
seus amigos online como parte 
de uma operação de roubo de 
identidade. Ao mesmo tempo, 
vimos um aumento nas apli-
cações maliciosas que imitam 
sites legítimos, como bancos, 
prestadores de serviços de 
saúde ou outros serviços que 
são usados pela internet. 
Esses ataques são projetados 
para roubar suas informações 
pessoais e fi nanceiras.

Durante o último trimestre, 
também vimos o crescimento 
contínuo de ataques de tipo 
ransomware destinados a 
hospitais ou instituições de 
serviços financeiros, mas 
também vimos um enorme 
aumento dessas ameaças para 
usuários individuais. A maioria 
dos ataques de ransomware 
são enviados como um arquivo 
mal-intencionado anexado a 
um e-mail. Uma vez que é in-
serido e ativado, o ransomware 
pode criptografar o disco rígido 
e reter a informação, em troca 
do pagamento de um resgate.

Também surgiu uma nova 
família de ataques que visa 
uma ampla gama de dispo-
sitivos conectados em casa, 
como consoles de jogos, TVs 
inteligentes, câmeras de segu-
rança digitais e até dispositivos 
inteligentes que se conectam 
através do sistema Wi-Fi do-
méstico. Os cibercriminosos 
atacam esse tipo de dispositivo 
com o objetivo de controlá-los 
remotamente, coletando suas 
informações ou instalando 
códigos maliciosos que lhes 
permitem adicionar milhões de 
dispositivos comprometidos 
semelhantes a uma grande 
arma cibernética conhecida 
como botnets, que pode ser 
usada para gerar enormes 
volumes de tráfego que satu-
ram e extinguem as redes de 
empresas online escolhidas 
como alvo do ataque ou que 
paralisam o tráfego da Internet.

O que podemos fazer sobre 
isso? Aqui estão quatro reco-
mendações que podem ser 
implementadas imediatamen-
te para tornar a experiência 
online mais segura.

Controlar as redes sociais

Os cibercriminosos criam 
páginas ou contas falsas e, em 
seguida, enviam pedidos de 
amigos cujo objetivo é roubar 
informações ou transformá-las 
em um link que leva a sites 
infectados. Verifi que sempre 

a página de informações 
pessoais da pessoa que envia 
o pedido: quando foi criado, 
ano em que você se formou 
na faculdade ou começou a 
trabalhar ou se reconhece as 
fotografi as ou exibe apenas 
fotos que pareçam ter sido 
baixadas de um banco de ima-
gens. Se a pessoa que envia o 
pedido de amizade é alguém 
que conhece, verifi que se eles 
têm amigos em comum. Verifi -
que suas informações pessoais, 
em caso de dúvida, entre em 
contato direto para descobrir 
se a pessoa criou um novo 
perfi l, caso contrário sua conta 
pode ter sido sequestrada ou 
duplicada.

Verifi car Transações 

Online

A primeira coisa a lembrar é 
que os bancos nunca enviam 
pedidos para revisar contas 
ou pedir verifi cações de senha. 
Esses pedidos, seja online ou 
via e-mail, podem ser igno-
rados ou excluídos. Se você 
receber um e-mail ou uma pá-
gina do navegador com um link 
em anexo, você sempre deve 
verifi car o URL do site antes 
de inseri-lo. O endereço deve 
começar como um endereço 
real: www. (O nome do banco) 
.com, o logotipo está correto? 
A gramática é boa e não tem 
erros de ortografi a? Em caso 
de dúvida, você deve entrar 
diretamente no site ofi cial do 
banco ou ligar para a institui-
ção fi nanceira para garantir 
que o pedido seja legítimo.

Inspecionar E-mail

A maneira mais comum para 
que os usuários baixem um 
software malicioso ou malware 
em seus sistemas é através de 
um anexo de um e-mail. Esta 
é a regra: você NUNCA deve 
clicar em um anexo ou um link 
para uma página da Web que 
vem em um e-mail de alguém 
que não é conhecido, que não 
tenha sido solicitado ou não 
parece totalmente legítimo.

Atualizar dispositivos

Isso é muito importante, 
mas também pode exigir maior 
esforço e trabalho. É acon-
selhável fazer um inventário 
dos dispositivos de casa que 
estão conectados à Internet, 
como telefones, TVs, câmeras 
de segurança, roteadores e/ou 
pontos de acesso sem fi o. Em 
seguida, pesquise on-line para 
ver se há vulnerabilidades que 
os afetam ou patches, para 
garantir que os dispositivos e 
aplicativos estejam trabalhan-
do com os últimos patches 
e versões de seus sistemas 
operacionais.

Agora vivemos num mundo 
digital e o cibercrime faz parte 
desta nova realidade. Todos 
aprendemos a bloquear nossos 
carros, colocar fechaduras de 
segurança em nossas portas, 
olhar os dois lados antes de 
atravessar uma rua e evitar 
becos escuros durante a noi-
te. É hora de desenvolver os 
mesmos hábitos quando nave-
gamos em ambientes digitais. 
Como no mundo físico, não 
podemos estar 100% seguros, 
mas se somos um pouco mais 
cautelosos e incluímos mais 
segurança nas ferramentas e 
aplicações que usamos e de-
senvolvemos, o mundo digital 
em que vivemos será muito 
mais seguro.

(*) É estrategista Sênior de Segurança 
da Fortinet.

News@TI
ClickSoftware e SAP fi rmam parceria 

@A ClickSoftware acaba de anunciar a assinatura de um acordo de 
revendedor global com a SAP. Como parte do acordo, a gigante 

alemã passa a revender a plataforma ClickSoftware Field Service Edge 
como SAP® Scheduling e Resource Management da ClickSoftware. A 
solução, que já está disponível no mercado, permite recomendações 
automatizadas, baseadas em contexto e em tempo real, para o plane-
jamento, programação, execução e análise de serviços para suportar 
uma tomada de decisão inteligente. O SAP Scheduling and Resource 
Management oferece aos clientes uma capacidade aprimorada para 
reduzir os custos de entrega de serviços, melhorar a efi ciência con-
tinuamente e otimizar a experiência do cliente – hoje um diferencial 
competitivo chave (www.clicksoftware.com) ou (https://www.sap.
com/index.html).www.fapesp.br/11235).
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Vivendo de forma segura 
no mundo digital

Anthony Giandomenico (*)

André Scatolini (*)

Vivemos, nós profi ssionais, em constante pressão para nos 
superarmos a cada dia na área de tecnologia da informação 
(TI), que foi provocada de maneira irreversível e contundente 

pela movimentação implacável da transformação digital. O desafi o é 
mais do que criar soluções inovadoras. É preciso desenvolvê-las em 
velocidade tal que se antecipem às expectativas dos clientes digitais.

Essa meta instigante fi ca um pouco mais clara diante da defi nição 
de transformação digital, da qual me aproprio da realizada pela con-
sultoria global IDC: "É o processo contínuo pelo qual as organizações 
se adaptam a mudanças disruptivas ou as criam no seu ecossistema 
externo por meio de competências digitais. Seu objetivo é inovar com 
modelos de negócios, produtos e serviços que integram o digital e o 
físico de maneira transparente e ainda com experiências, de negó-
cios e de clientes, que geram melhorias na efi ciência operacional e 
organizacional".

Assim, para ganharmos e, ao mesmo tempo, provermos aos clientes 
competências digitais é vital refi nar nosso perfi l, que necessita ter como 
valor agregado o conhecimento profundo das tecnologias emergentes 
para entender como elas podem transformar os negócios de empresas 
dos variados setores da economia. Mas o segredo, acredite, mora na 
certeza de que tecnologia hoje é um facilitador da visão que podemos 
ter e oferecer ao negócio do usuário – uma alavanca para a disrupção.

E na construção da minha visão de negócios, pegando carona, 
certamente, em casos de sucesso, estudos e troca de informações 
estratégicas, elegi machine learning (aprendizado de máquina) como 
trunfo estratégico para inovar. Isso porque os fatores que colocam 
em ebulição o crescimento de machine learning são a sua aplicação 
diversifi cada e a capacidade de aprender e resolver problemas da vida 
real a partir de dados.

Esse algoritmo machine learning é uma parte da Inteligência Artifi cial 
(AI, na sigla em inglês), que concede aos computadores a capacidade 
de aprender sem a necessidade de programação e de encontrar as 
ideias ocultas sem ser explicitamente programado para onde procurar.

Entender a linguagem, reconhecer padrões e aprender com a 
informação podem ajudar as empresas a enfrentarem desafi os signi-
fi cativos e complexos. Esse recurso possibilita "ler" um texto, "ver" as 
imagens e "ouvir" o discurso natural. E sei que a evolução do machine 
learning com inteligência artifi cial não vai parar por aí. Não vou me 
surpreender, portanto, se, no futuro (talvez breve), a computação 
cognitiva seja capaz de aprender também a sentir, a tocar e a provar 
o gosto das coisas. 

Aditivo para os negócios

A vantagem que machine learning proporciona às empresas é a 
capacidade de oferecer novos produtos, serviços diferenciados e 
personalizados, além de aumentar a efi cácia e diminuir o custo dos 
produtos e serviços existentes. Permite ainda que a organização rein-
vente processos de negócios, de ponta a ponta, com inteligência digital.

O potencial é realmente signifi cativo. Fabricantes de tecnologia 
estão investindo fortemente na adição da tecnologia em suas aplica-

Machine learning é trunfo 
estratégico para inovar
No mundo digital, mais do que tecnologia disruptiva, é imperativo ter visão do negócio

ções existentes e na criação de outras. Esse é o "caminho expresso" 
da inovação. Isso porque proporciona às empresas a vantagem de 
descobrir padrões e tendências de conjuntos de dados e automatizar 
análises realizadas tradicionalmente por pessoas, para aprender com 
as interações relacionadas a negócios e fornecer respostas baseadas 
em evidências.

Não por acaso, a IDC projeta que, até 2018, mais de 50% das 
equipes de desenvolvimento vão incorporar serviços cognitivos em 
seus aplicativos, gerando até 2020 uma economia de mais de US$ 60 
bilhões. Ainda segundo projeções da consultoria, a adoção de sistemas 
cognitivos e inteligência artifi cial em diversas indústrias deverá gerar 
receita anual de US$ 47 bilhões em 2020.

As tecnologias cognitivas tornaram-se tão penetrantes que a maioria 
de nós a utilizamos sem perceber. Se você está navegando pela web, 
consultando relatórios meteorológicos para programar uma viagem, 
dirigindo um carro conectado e acessando informações, usando 
reconhecimento de fala em um smartphone, provavelmente está 
utilizando machine learning.

O aprendizado de máquina, portanto, é excelente solução para uma 
série entraves no desenvolvimento de produtos e serviços que antes 
eram inimagináveis. O recurso é capaz de viabilizar e tornar precisos e 
confi áveis projetos em que abordagens tradicionais apresentem falhas.

Alexander Linden, vice-presidente de Pesquisas do Gartner, disse: 
"Há dez anos, lutávamos para encontrar dez aplicativos de negócios 
baseados em machine learning. Agora, nos esforçamos para encontrar 
dez que não usam esse recurso". Esse resultado é mais do que uma 
evolução ou inovação, é uma questão de visão de negócios despertada 
e possibilitada pela tecnologia.

(*) É vice-Presidente de Infra Technologies & Solutions da Resource.

Nova Engevix Participações S.A.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 12 de abril de 2017
Data, hora e local: 12/04/2017, às 17 hs., na Alameda Araguaia, 3571, Conjunto 2003, Barueri/SP. Presença: Único acionista. 
Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação. Mesa: José Antunes Sobrinho – Presidente e Alisson 
Martins Rodrigues – Secretário. Ordem do dia: (1) Criação de 1 Comitê Estratégico e 1 Comitê Independente de Compliance; 
(2) Modificação de estrutura e divisão de competências da Diretoria; (3) Aprovação de regimentos internos dos Comitês da 
Companhia; e, (4) Reforma e Consolidação do Estatuto Social. Deliberações: (1) Aprovada por unanimidade a criação de 2 
Comitês de assessoramento e instrução, de caráter consultivo, com intuito de fornecer pareceres e recomendações relacio-
nados a temas estratégicos e de compliance, para a Companhia e suas controladas; Assim sendo, passa a integrar o Capítulo 
III, a redação dos seguintes artigos: “Artigo 27. A Companhia terá, obrigatoriamente, os seguintes comitês de assessoramento, 
de caráter meramente consultivo: (a) Comitê Estratégico; e, (b) Comitê Independente de Compliance. § 1º. Os Comitês serão 
compostos individualmente por no mínimo 3 e no máximo 7 membros, residentes ou não no país, acionistas ou não, com 
mandato unificado de 1 ano, permitida a reeleição, observadas disposições estatutárias; § 2º. Os comitês deverão avaliar 
assuntos de suas respectivas competências, conduzindo seus trabalhos de acordo com as melhores práticas de governança 
corporativa, para a Companhia e suas sociedades direta ou indiretamente controladas, bem como, exercer demais atividades 
e atribuições estabelecidas em regimentos internos próprios, elaborados pela Assembleia Geral; § 3º. Serão aplicáveis aos 
membros dos comitês de assessoramento ora previstos, as mesmas obrigações e vedações impostas pela lei, aos diretores 
da Companhia. Artigo 28. Compete ao Comitê Estratégico: a) Assessorar a Companhia e suas controladas, em temas de 
estratégia corporativa, operacional e comercial; b) Orientar e monitorar a elaboração e cumprimento de planos de negócios, 
projetos, diretrizes econômicas, financeiras e comerciais, da Companhia e de suas controladas; e, c) Exercer demais atri-
buições previamente estabelecidas pela Assembleia Geral, no regimento interno do Comitê Estratégico; Artigo 29. Compete 
ao Comitê Independente de Compliance: a) Estimular e criar mecanismos para compor o Programa de Integridade, no processo 
de gestão da Companhia e suas controladas; b) Fazer recomendações referentes às políticas relacionadas ao Programa de 
Integridade, assim como, avaliar metodologias de Controle Interno e Compliance; e, c) Exercer demais atribuições previamente 
estabelecidas pela Assembleia Geral, no regimento interno do Comitê Independente de Compliance.” (2) Foi aprovada a 
modificação de estrutura e divisão de competências da Diretoria da Companhia, de modo a refletir sua atual composição e 
atuação; Desta forma, os artigos 20 a 22 da “Seção III – Diretoria” vigerão com a seguinte nova redação: “Seção III – Dire-
toria. Artigo 20. A Diretoria da Companhia é composta por 3 membros: 1 Diretor Presidente, 1 Diretor de Operações e 1 
Diretor Corporativo, eleitos e/ou reeleitos a cada 2 anos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo 
permanecer em seus cargos até a posse de seus sucessores. Os membros da Diretoria deverão ter qualificação condizente 
com seus cargos, observando-se critérios adotados no mercado. Em caso de renúncia, vacância ou impedimento, o respec-
tivo substituto será escolhido pela Assembleia Geral, até no máximo 30 dias, o membro da Diretoria eleito nessas condições 
exercerá as funções pelo prazo restante do mandato do diretor que estiver substituindo. § 1º. Ao Diretor Presidente cabe 
coordenar, acompanhar e supervisionar os demais membros da Diretoria da Companhia e de suas sociedades diretamente 
controladas; § 2º. Ao Diretor de Operações cabe liderar e conduzir a gestão das atividades técnicas e o desenvolvimento de 
cada um dos empreendimentos e projetos da Companhia e de suas sociedades diretamente controladas; § 3º. Ao Diretor 
Corporativo cabe liderar e conduzir as atividades dos departamentos: administrativo-financeiro, recursos humanos e jurídico 
da Companhia e de suas sociedades diretamente controladas; § 4º. Os diretores, sem prejuízo de suas atribuições individu-
ais, agirão sob orientação de um Comitê Estratégico, órgão auxiliar de deliberação da Companhia, vinculado à Assembleia 
Geral. Artigo 21. Compete a qualquer membro da Diretoria isoladamente: a) representar a Companhia ativa e passivamente 
em juízo; b) convocar a Assembleia Geral dos acionistas quando julgar conveniente ou necessário; c) convocar reuniões da 
Diretoria; d) fazer cumprir as deliberações das Assembleias; e) representar a Companhia junto a clientes, fornecedores, 
entidades de classe repartições e órgãos públicos dos Governos Federal, Estadual e Municipal, inclusive suas autarquias; e, 
f) fazer cumprir os dispositivos do Código de Conduta do Grupo e observar as boas práticas de governança corporativa; 
Artigo 22. Observada, quando aplicável, a necessidade de aprovação prévia da Assembleia Geral nos termos do Artigo 19, 
só constituirá a Companhia em obrigações para com terceiros e exonerará estes de responsabilidade para com a mesma, 
os atos, contratos, títulos, cheques e documentos que forem assinados: a) por dois diretores, b) por qualquer um dos dire-
tores em conjunto com um procurador; e, c) por um ou mais procuradores nomeados nos termos do Artigo 23 deste Estatuto 
Social. § único. Os atos, contratos, títulos, documentos ou operações, com valor superior a R$ 200.000,00, deverão obriga-
toriamente ser assinados pelo Diretor Presidente, em conjunto com outro diretor ou procurador da Companhia, nos termos 
estabelecidos acima.” (3) Foram aprovados os regimentos internos dos Comitês de assessoramento da Companhia, conforme 
previsão estatutária, de modo a estabelecer os procedimentos, atribuições e funcionamento dos mesmos; (4) Aprovada a 
reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, que vigorará a partir desta data, com a redação constante do Anexo 
I da presente, tendo em vista as alterações supramencionadas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente Ata 
foi lavrada, lida e aprovada, rubricada e assinada pelos presentes. Barueri/SP, 12/04/2017. Assinaturas: José Antunes 
Sobrinho – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário. José Antunes Sobrinho. Anexo I – Estatuto Social. Capítulo 
I – Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração. Artigo 1º. A Nova Engevix Participações S/A é uma sociedade 
anônima regida por este estatuto social e pela Lei 6.404 de 15/12/1976, conforme alterada e demais disposições legais que 
lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem sede social e foro na cidade de Barueri, estado de São Paulo, na Alameda 
Araguaia nº 3571, Conjunto 2003, Centro Empresarial Tamboré, CEP 06.455-000. § Único. A critério da Assembleia Geral 
dos Acionistas, a Companhia poderá abrir e encerrar filiais, sucursais, agências, escritórios e estabelecimentos de represen-
tação em qualquer parte do território nacional e no exterior. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: a) Participação 
em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, sob a forma de sócia, acionista, quotista ou membro de consórcio; b) 
Realização de empreendimentos imobiliários e administração de bens próprios, incluindo compra, venda, locação, incorpo-
ração e demais atividades afins; e, c) Prestação de garantias para empresas do mesmo grupo econômico. Artigo 4º. O prazo 
de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II – Do Capital e Ações. Artigo 5º. O capital social da sociedade é de 
R$ 585.600.000,00, divididos em 585.600.000 ações ordinárias nominativas, de valor unitário de R$ 1,00. Artigo 6º. Cada 
ação ordinária confere direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais de acionistas. Artigo 7º. A Assembleia 
Geral poderá criar capital autorizado. Artigo 8º. O capital social poderá ser aumentado da seguinte forma, sempre que a 
Assembleia Geral o julgue conveniente: a) pela emissão de novas ações, subscritas mediante pagamento; e, b) pelo aumento 
do valor nominal das ações existentes, resultantes quer da incorporação de bens, quer pela aplicação das reservas, ou ainda, 
por quaisquer outros meios, a juízo da Assembleia Geral. Artigo 9º. A não ser pelas hipóteses do artigo 11 abaixo, os acio-
nistas terão direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures 
conversíveis ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, que poderá ser exercido no prazo de 30 dias, contados a 
partir da data de deliberação pertinente. Artigo 10. A Companhia poderá emitir ações, debêntures conversíveis em ações e 
bônus de subscrição sem que assista o direito de preferência aos antigos acionistas, quando a colocação for feita mediante 
venda em Bolsa de Valores, ou por subscrição pública, ou ainda, através de permuta de ações, em oferta pública de aquisição 
de controle, nos termos do artigo 172 da Lei das S/A, ou nos termos de lei especial de incentivos fiscais. Também não haverá 
direito de preferência na outorga e no exercício de opção de compra de ações, na forma do disposto no artigo 171, § 3º, da 
Lei das S/A. § Único. Fica vedada a emissão, pela Companhia, de ações preferenciais ou partes beneficiárias. Artigo 11. A 
Companhia poderá, de acordo com plano previamente aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações 
a seus administradores ou empregados, e ainda, a pessoas naturais que prestam serviços à Companhia ou a sociedade sob 
seu controle, conforme vier a ser deliberado pela Assembleia Geral, observadas as disposições estatutárias e as normas 
legais aplicáveis. Artigo 12. As ações serão indivisíveis perante a sociedade, que não lhes reconhecerá mais que um pro-
prietário para cada unidade. Capítulo III – Dos órgãos da Companhia. Seção I – Disposições Gerais. Artigo 13. São órgãos 
da Companhia, sendo os dois primeiros de caráter permanente: a) Assembleia Geral; b) Diretoria; e, c) Conselho Fiscal. § 
1º. A remuneração dos administradores será fixada pela Assembleia Geral. Seção II – Assembleia Geral de Acionistas. 
Artigo 14. A Assembleia Geral é o órgão supremo de deliberação da Companhia e suas decisões obrigam a todos os acio-
nistas, ainda que ausentes. Artigo 15. A Assembleia Geral poderá ser ordinária ou extraordinária. A AGO será realizada 
dentro dos 4 primeiros meses subsequentes ao fim do exercício social da Companhia e a AGE será realizada sempre que 
houver interesse social, permitida a realização conjunta de ambas. Artigo 16. A Assembleia Geral, salvo as exceções pre-
vistas na legislação em vigor e neste estatuto social, será convocada pela Diretoria, Conselho Fiscal ou acionistas, na forma 
da lei. Artigo 17. Os trabalhos da Assembleia Geral serão instalados e presididos por um dos acionistas, que será eleito pelos 
demais presentes na abertura, o qual designará um terceiro, também presente, acionista ou não, para secretário de mesa. 
Artigo 18. A Assembleia Geral se instalará conforme previsto em lei. § 1º. Para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista 
deverá depositar na Companhia com antecedência mínima de 3 dias corridos, contados da data da realização da respectiva 
assembleia, instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto, na hipótese de represen-
tação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos 
que comprovem sua identidade. § 2º. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído 
há menos de 1 ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de 
fundos de investimento que represente os condôminos. § 3º. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da 
ordem do dia, constantes dos respectivos editais de convocação, que deverão indicar adequadamente as matérias a serem 
deliberadas. § 4º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por 
maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Artigo 19. Compete à Assembleia Geral, além das demais 
atribuições previstas em lei: a) reforma do estatuto social; b) tomar as contas dos administradores relativas ao último 
exercício social; c) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; d) deliberar sobre a destinação do lucro líquido 
do exercício e a distribuição de dividendos; e) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e 
liquidação da Companhia, neste último caso, ainda, eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar 
no período de liquidação; f) deliberar previamente sobre a apresentação, pela Companhia, de pedido de falência ou recupe-
ração judicial ou extrajudicial; g) deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem 
garantia real; h) deliberar sobre a criação e a composição de Comitês, para assessoramento nas deliberações de assuntos 
específicos de sua competência, bem como, aprovar seus respectivos regimentos internos; i) eleger e destituir os membros 
dos Comitês e Conselho Fiscal, este último se instalado; j) eleger e destituir a qualquer tempo, os diretores da Companhia, 
fixando-lhes as atribuições, observadas as disposições legais e estatutárias; k) fixar os honorários globais dos membros da 
Diretoria e Conselho Fiscal, este último, se instalado; l) fixar a política de atribuição e a distribuição de participação nos lucros 
anuais aos empregados e aos administradores; m) fixar a orientação geral dos negócios, planos, projetos e diretrizes eco-
nômico-financeiras e comerciais da Companhia; n) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais desdobramen-
tos e grupamento de ações; o) aprovar programas de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus 
administradores e empregados; p) aprovar o orçamento anual da companhia; q) autorizar a emissão de partes beneficiárias; 
r) autorizar a aquisição e alienação de bens imóveis e de participações societárias; s) autorizar a aquisição de ações e 
debêntures emitidas pela Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria para posterior alienação, 
observadas as normas legais vigentes; t) escolher a instituição responsável pela preparação de laudo de avaliação das ações 

da Companhia, nos casos e na forma prevista neste estatuto social; e, u) escolher e destituir os auditores independentes da 
Companhia; Seção III – Diretoria. Artigo 20. A Diretoria da Companhia é composta por 3 membros: 1 Diretor Presidente, 1 
Diretor de Operações e 1 Diretor Corporativo, eleitos e/ou reeleitos a cada 2 anos e destituíveis a qualquer tempo pela 
Assembleia Geral, devendo permanecer em seus cargos até a posse de seus sucessores. Os membros da Diretoria deverão 
ter qualificação condizente com seus cargos, observando-se critérios adotados no mercado. Em caso de renúncia, vacância 
ou impedimento, o respectivo substituto será escolhido pela Assembleia Geral, até no máximo 30 dias, o membro da Dire-
toria eleito nessas condições exercerá as funções pelo prazo restante do mandato do diretor que estiver substituindo. § 1º. 
Ao Diretor Presidente cabe coordenar, acompanhar e supervisionar os demais membros da Diretoria da Companhia e de suas 
sociedades diretamente controladas; § 2º. Ao Diretor de Operações cabe liderar e conduzir a gestão das atividades técnicas 
e o desenvolvimento de cada um dos empreendimentos e projetos da Companhia e de suas sociedades diretamente con-
troladas; § 3º. Ao Diretor Corporativo cabe liderar e conduzir as atividades dos departamentos: administrativo-financeiro, 
recursos humanos e jurídico da Companhia e de suas sociedades diretamente controladas; § 4º. Os diretores, sem prejuízo 
de suas atribuições individuais, agirão sob orientação de um Comitê Estratégico, órgão auxiliar de deliberação da Companhia, 
vinculado à Assembleia Geral. Artigo 21. Compete a qualquer membro da Diretoria isoladamente: a) representar a Compa-
nhia ativa e passivamente em juízo; b) convocar a Assembleia Geral dos acionistas quando julgar conveniente ou necessá-
rio; c) convocar reuniões da Diretoria; d) fazer cumprir as deliberações das Assembleias; e) representar a Companhia junto 
a clientes, fornecedores, entidades de classe repartições e órgãos públicos dos Governos Federal, Estadual e Municipal, 
inclusive suas autarquias; e, f) fazer cumprir os dispositivos do Código de Conduta do Grupo e observar as boas práticas de 
governança corporativa; Artigo 22. Observada, quando aplicável, a necessidade de aprovação prévia da Assembleia Geral 
nos termos do Artigo 19, só constituirá a Companhia em obrigações para com terceiros e exonerará estes de responsabilidade 
para com a mesma, os atos, contratos, títulos, cheques e documentos que forem assinados: a) por dois diretores, b) por 
qualquer um dos diretores em conjunto com um procurador; e, c) por um ou mais procuradores nomeados nos termos do 
Artigo 23 deste Estatuto Social. § único. Os atos, contratos, títulos, documentos ou operações, com valor superior a 
R$ 200.000,00, deverão obrigatoriamente ser assinados pelo Diretor Presidente, em conjunto com outro diretor ou procura-
dor da Companhia, nos termos estabelecidos acima. Artigo 23. As procurações serão sempre outorgadas em nome da 
Companhia, por instrumento público ou particular, por dois diretores em conjunto. Salvo as procurações “ad judicia” que 
poderão ser por prazo indeterminado, os demais mandatos deverão especificar obrigatoriamente a sua duração, bem como, 
os fins a que se vinculam os poderes outorgados. Em casos especiais, a Companhia poderá ser representada por um único 
mandatário com poderes específicos. Artigo 24. Não é permitido aos acionistas, conselheiros, diretores, procuradores, 
prepostos ou funcionários, o uso da denominação social em documentos e para fins estranhos ao objeto social e/ou que 
impliquem em responsabilidade para a Companhia. Seção IV – Conselho Fiscal. Artigo 25. A Companhia terá um Conselho 
Fiscal, de funcionamento não permanente, composto por, no mínimo 3 e no máximo 5 membros efetivos e igual número de 
suplentes, acionistas ou não, observados os requisitos e impedimentos legais. § 1º. O Conselho Fiscal somente será instalado 
a pedido de acionistas, em Assembleia Geral, na forma prevista no § 2º do artigo 161 da Lei das S/A, quando se procederá 
à eleição de seus membros, que exercerão as suas funções até a 1ª AGO que se realizar após a sua eleição, podendo vir a 
ser reeleitos, se renovado o pedido de instalação. Artigo 26. Competem ao Conselho Fiscal, cujas funções são indelegáveis, 
as atribuições que lhe confere a Lei, sendo seus honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger, respeitando o limite 
mínimo previsto no § 3º do artigo 162 da Lei das S/A. § Único. Os Membros do Conselho Fiscal tomarão posse mediante a 
assinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio. Seção V – Órgãos auxiliares da Administração. Artigo 27. A 
Companhia terá, obrigatoriamente, os seguintes comitês de assessoramento, de caráter meramente consultivo: (a) Comitê 
Estratégico; e, (b) Comitê Independente de Compliance. § 1º. Os Comitês serão compostos individualmente por no mínimo 
3 e no máximo 7 membros, residentes ou não no país, acionistas ou não, com mandato unificado de 1 ano, permitida a 
reeleição, observadas disposições estatutárias; § 2º. Os comitês deverão avaliar assuntos de suas respectivas competências, 
conduzindo seus trabalhos de acordo com as melhores práticas de governança corporativa, para a Companhia e suas 
sociedades direta ou indiretamente controladas, bem como, exercer demais atividades e atribuições estabelecidas em 
regimentos internos próprios, elaborados pela Assembleia Geral; § 3º. Serão aplicáveis aos membros dos comitês de asses-
soramento ora previstos, as mesmas obrigações e vedações impostas pela lei, aos diretores da Companhia. Artigo 28. 
Compete ao Comitê Estratégico: a) Assessorar a Companhia e suas controladas, em temas de estratégia corporativa, ope-
racional e comercial; b) Orientar e monitorar a elaboração e cumprimento de planos de negócios, projetos, diretrizes econô-
micas, financeiras e comerciais, da Companhia e de suas controladas; e, c) Exercer demais atribuições previamente esta-
belecidas pela Assembleia Geral, no regimento interno do Comitê Estratégico; Artigo 29. Compete ao Comitê Independente 
de Compliance: a) Estimular e criar mecanismos para compor o Programa de Integridade, no processo de gestão da Com-
panhia e suas controladas; b) Fazer recomendações referentes às políticas relacionadas ao Programa de Integridade, assim 
como, avaliar metodologias de Controle Interno e Compliance; e, c) Exercer demais atribuições previamente estabelecidas 
pela Assembleia Geral, no regimento interno do Comitê Independente de Compliance. Capítulo IV – Do Exercício Social, 
Demonstrações Financeiras e Dividendos. Artigo 30. O exercício social compreende o período de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social e de cada trimestre civil serão elaboradas as demonstrações 
financeiras exigidas pela legislação vigente. § 1º. É facultado à Diretoria e a seu critério, levantar balanços parciais com base 
nos quais poderão ser declarados e pagos dividendos, observadas as formalidades legais. § 2º. As demonstrações financei-
ras da Companhia deverão ser elaboradas de acordo com as normas internacionais de contabilidade promulgadas pelo 
International Financial Reporting Standards (“IFRS”). § 3º. A Companhia deverá contratar auditores com comprovada 
experiência em demonstrações financeiras de acordo com os padrões internacionais IFRS ou US GAAP. Artigo 31. Do 
resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão 
para o IRPJ e CSLL. Os lucros líquidos apurados serão destinados sucessivamente e nesta ordem, da seguinte forma: a) 5% 
serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social; b) 
uma parcela, por proposta dos órgãos da administração poderá ser destinada à formação de Reservas para Contingências, 
na forma prevista no Artigo 195 da Lei das S/A; c) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida 
com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei das S/A; d) a parcela correspon-
dente a, no mínimo, 25% do lucro liquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no Artigo 
202 II e III da Lei das S/A, será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório; e) no exercício em que o montante do 
dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos 
órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no Artigo 
197 da Lei das S/A; e a parcela remanescente do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser total 
ou parcialmente destinada à constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos”, observado o disposto no 
Artigo 194 Lei das S/A, que tem por finalidade preservar a integridade do patrimônio social, reforçando o capital social e de 
giro da Companhia, com vistas a permitir à Companhia a realização de novos investimentos. O limite máximo desta reserva 
será de até 100% do capital social, observado que o saldo desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros, 
excetuadas as reservas de lucros a realizar e as reservas para contingências, não poderá ultrapassar 100% do valor do 
capital social. Uma vez atingido esse limite máximo, a Assembleia Geral deverá deliberar sobre a aplicação do excesso na 
distribuição de dividendos aos acionistas. § 1º. Os pagamentos de dividendos aos acionistas serão realizados no prazo de 
60 dias a contar da data que tenha sido aprovada a distribuição pela Assembleia Geral. Os dividendos e/ou juros sobre 
capital próprio não reclamados não vencerão juros e, no prazo de 3 anos, reverterão em benefício da Companhia. § 2º. A 
destinação dos lucros para constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos” de que trata o item “e” do 
artigo acima e a retenção de lucros com base em orçamento de capital nos termos do artigo 196 da Lei das S/A não pode-
rão ser aprovadas, em cada exercício social, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. § 3º. A Companhia poderá 
pagar aos seus acionistas, mediante deliberação da Assembleia Geral, juros remuneratórios sobre o capital próprio nos 
termos do § 7º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, legislação e regulamentação pertinentes. Artigo 32. A Assembleia Geral 
poderá atribuir aos administradores da Companhia uma participação nos lucros, nos termos do § 1º, do Artigo 152, da Lei 
das S/A. § Único. A Assembleia Geral poderá determinar o levantamento de balanços e demonstrações financeiras interme-
diárias, trimestrais ou semestrais, e com base em tais balanços, aprovar a distribuição de dividendos intermediários e 
intercalares ou juros sobre o capital próprio. Os dividendos intermediários e intercalares e juros sobre o capital próprio 
previstos neste Artigo poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Capítulo V – Do Juízo Arbitral. Artigo 33. 
A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, 
toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, 
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das S/A, neste Estatuto Social, nas 
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, 
bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral. § Único. A lei brasileira será 
a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à execução, interpretação e validade da presente 
cláusula compromissória. O Tribunal arbitral será formado por árbitros escolhidos na forma estabelecida no artigo 7.8 do 
Regulamento de Arbitragem. O procedimento arbitral terá lugar em São Paulo/SP, local onde deverá ser proferida a sentença 
arbitral, em língua portuguesa. A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo 
conduzida e julgada de acordo com as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem. Capítulo VI – Da Liquidação 
da Companhia. Artigo 34. A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral 
eleger o(s) liquidante(s), o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, bem como fixar os honorários corresponden-
tes, obedecidas as formalidades legais. Capítulo VII – Das Disposições Finais e Transitórias. Artigo 35. Obedecido ao 
disposto no artigo 45 da Lei das S/A, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor 
patrimonial, constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. Artigo 36. Os contratos com partes relacionadas 
e programas de opção de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia, ficarão 
arquivados na sede social da mesma, à disposição dos acionistas e serão prontamente disponibilizados quando solicitados. 
§ único. Além dos documentos citados no “caput” deste artigo, a Companhia observará os acordos de acionistas arquivados 
em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora, acatar declaração de voto de qualquer acionista 
signatário, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também expressamente 
vedado à Companhia, aceitar e proceder à transferência de ações, à oneração e/ou à cessão de direito de preferência, à 
subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo 
de acionistas. Artigo 37. Os atos de acionista, diretor, empregado ou procurador, que envolvam a Companhia em qualquer 
obrigação relativa a negócios ou operações, fora do escopo previsto no objeto social, bem como, a prestação de garantias 
ou contra-garantias em favor de sociedades cujo capital social a Companhia detenha participação – tais como fianças, avais, 
endossos ou quaisquer outras garantias – são expressamente proibidos e serão considerados nulos, sem efeito e inválidos 
com relação à Companhia, salvo se especificamente celebrados nos termos do Artigo 22 do presente estatuto social. Artigo 
38. É vedado à Companhia conceder financiamento ou garantias de qualquer espécie a terceiros, sob qualquer modalidade, 
para negócios estranhos aos interesses sociais. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 313.790/17-6 em 07/07/2017. Flávia 
Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
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Prática
religiosa
como a
Cabala

(?) coletiva,
fenômeno 
sociopsi-
cológico

Esquema 
de trabalho
do plantão

médico

Arte feita
em edito-

res de
imagens

Abrevia-
tura de

"torre", no
xadrez

Capital
europeia
da Piazza
Navona

(?) Ribeiro,
baixista

do Parala-
mas

(?) o alvo,
intento do
atirador

Sensação 
comum em

viagens
de barco

É retratado
em "The
Big Bang
Theory"

Órgão da
ONU para
o trabalho

(sigla)

"Rotação",
em rpm
(Física)

A morado-
ra do asilo,
pela idade

Não,
em inglês

Lembrete 
no final de

e-mails
(abrev.)

Colocamos
(frango) em
forno para

dourar

Unidade do
arquipélago
Velho, em

inglês

Dádiva
(?) Caval-

cante,
humorista

General
(abrev.)

Excomu-
nhões

(Catol.)

Ponto de saque, no 
vôlei (ing.)

Vasilha pa-
ra roupas

Cargo de
Romário

Alteração dos fatos em
um processo (jur.)

Responsá-
vel pelas
finanças
de uma

empresa

Marcelo (?): o
professor Tibúrcio

do "Castelo Rá-Tim-
Bum" (TV)

A 3ª vogal

Os dias
em que se
trabalha
Diz-se do

esgoto
sem trata-

mento

Gálio
(símbolo)

O ato de
caráter vil

Um dos
miúdos
do boi
(cul.)

O correio
aéreo
(sigla)

Conjunto
dos em-
pregados
em uma

casa

Circuns-
tância que
diminui a
gravidade
do crime

Petisco

"Com
Açúcar,

com (?)",
sucesso
de Chico
Buarque

3/ace — not — old. 4/nerd. 8/anátemas — in natura. 16/litigância de má-fé.
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Esta quinta é o primeiro dia da lunação. A Lua transitando plena em Libra deixa o astral mais alto pela manhã e bastante 

favorável às relações sociais e à conciliação entre as pessoas, mas a tarde pode ser mais tensa e ocorrer alguma desavença e 

desentendimentos sociais. A Lua em aspecto negativo com Plutão pode trazer à tona emoções densas e disputas de poder na 

segunda parte do dia. A noite deve ser mais calma e boa para acertar tudo. A Lua em harmonia com Saturno estabiliza as 

emoções e deixa tudo mais tranquilo no fi nal do dia.
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Atitudes que tomar com empenho 
e disciplina devem ajudar a superar 
dificuldades. A Lua transitando 
plena em Libra deixa o astral mais 
alto pela manhã e bastante favorável 
às relações sociais e à conciliação. 
Mas pode surgir algum confl ito por 
atitude enérgica demais. 72/772 – 
Vermelho.

O seu conforto pessoal vai melhorar, 
tanto em casa como no trabalho. O 
poder de decisão diante de situações 
pode agora assumir proporções 
exageradas. Depois das dez da 
manhã terá maior empenho e garra. 
Alcançará alguma das suas metas em 
breve. 65/365 – Branco.

Uma decisão precisará ser tomada, 
talvez até arriscada e difícil nesta 
quinta e pode haver indecisão. O 
fi m do dia é bom para aproveitar 
pensar em como ampliar melhorar 
tudo a sua volta. Uma fase de ne-
cessidade de divulgar aquilo que 
estiver fazendo detalhadamente. 
34/234 – Amarelo.

Pode estar ainda carente de roman-
tismo e afeto. Precisa mostrar afeti-
vidade e à índole correta que torna 
os relacionamentos mais francos e 
realistas. Use de compaixão e soli-
dariedade em seu ambiente. Muito 
entusiasmo nas relações, levando-o 
a conquistar e encantar as pessoas. 
53/553 – Branco.

O romantismo continua presente e 
promete relação duradoura e feliz. 
A Lua em harmonia com Saturno 
estabiliza as emoções e deixa tudo 
mais tranquilo no fi nal do dia. A 
cordialidade nos relacionamentos, 
as ações imparciais e a ponderação 
estarão em alta no fi nal do dia. 
73/373 – Cinza.

O dia é bom para realizar grandes 
negócios e realizar o que não deu 
certo antes, tente mais uma vez. 
Com a Lua nova em Libra ótima 
quinta para os empreendimentos 
novos, negócios importantes e a 
cooperação dos amigos. Animação 
e vitalidade nesta quinta-feira de 
manhã. 84/484 – Verde.

A Lua em aspecto negativo com 
Plutão pode trazer à tona emoções 
densas e disputas de poder na segun-
da parte do dia. Terá novos objetivos 
profi ssionais, dedique-se a eles e veja 
se aquilo que foi programado está 
sendo cumprido. Precisa resolver 
situações antigas, de forma ousada 
e prática. 78/578 – Verde.

Pode encontrar resposta para sua 
dúvida se mantiver a garra e a deter-
minação. Muita afetividade na parte 
da manhã ajuda na demonstração 
de sentimentos ajudando a ampliar 
tudo a sua volta. À tarde, Vênus 
torna as relações sociais cheias de 
graça e beleza. 94/494 – Azul.

Aumenta o gosto pelas artes, a 
belezas e a as coisas que tenham 
graça e beleza. O seu lado artístico 
se faz intenso com muita habilidade 
nas negociações e nas relações de 
negócios. Tenha cuidado para que 
suas ambições não o impeçam de ver 
a realidade à volta. 99/199 – Lilás.

Algum atrito ou rompimento pode 
acontecer no ambiente nesta quinta. 
Mantenha a rotina no fi nal do dia, faça 
viagem ou inicie mudança somente 
depois que entrar a Lua em Libra na 
sexta. A noite deve ser mais calma e 
boa para acertar tudo. 54/854 – Cinza.

A Lua em aspecto negativo com 
Plutão pode trazer à tona emoções 
densas e disputas de poder na 
segunda parte do dia. Superando 
alguns problemas, terá melhoria da 
situação material e fi nanceira nos 
próximos meses. Não faça nada por 
si próprio sem ouvir opinião de quem 
entende do assunto. 89/589 – Verde.

Uma atitude generosa pode angariar 
simpatia, muito mais do que a critica. 
Fale menos, ouça mais as pessoas 
com quem convivem, os seus fami-
liares e amigos. Com a Lua em seu 
signo pode ser mais tensa e ocorrer 
alguma desavença e desentendimen-
tos sociais. 75/475 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 21 de Setembro de 2017. Dia de São Mateus, Santa Ifi gênia, 
São Jonas, Santa Maura de Troyes, e Dia do Anjo Leiazel, cuja virtude 
é a criatividade. Dia da Agricultura, Dia da Árvore, Dia do Fazen-

deiro, Dia do Idoso e o antigo Dia do Radialista. Hoje aniversaria 
o jogador de futebol Djair que faz 46 anos o ex-pugilista Acelino Popó 
Freitas que nasceu em 1975 e a atriz Daniele Suzuki nascida em 1978.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é dinâmico e expansivo. Amigável, 
tem muitos contatos sociais e um amplo círculo de amigos. Gosta de 
se divertir e é muito criativo. Aprecia toda atividade que possibilite o 
contato humano e a troca de ideias. Normalmente têm facilidade em 
compreender o que tentam expressar e é solidário com aqueles que 
passam por alguma difi culdade. Não aceita o próprio psiquismo, frequen-
temente bem desenvolvido. Têm boa memória e imaginação ardente, mas 
se aconselha mais coragem frente ao desconhecido. No lado negativo 
pode desperdiçar energias tendo diversos interesses.

Dicionário dos sonhos
MONSTRO - Ver monstros no sonho pode indicar 
um estado de consciência dúbia. Que ataca, preju-
ízos comerciais e fi nanceiros. Vê-lo rompimento de 
relações amorosas e intrigas. Números da sorte: 13, 
29, 32, 65, 80 e 97.

Simpatias que funcionam
Para transformar as energias negativas em 

positivas: Uma vela violeta (de três ou sete dias), 
um prato branco.Coloque a vela no centro do pra-
to. Acenda-a e leia sete vezes seguidas o Salmo 91 
da Bíblia (caso não queira usar orações, faça seus 
pedidos com intenção e propósito forte durante 
todo tempo em que estiver realizando o ritual). 
Mentalize a solução positiva para seu problema ou 
difi culdade e repita este ritual quantas vezes forem 
necessárias. O salmo deve ser lido todos os dias 
em que a vela permanecer acesa. Ao fi nal do ritual 
jogue as sobras em um local com muito verde, um 
jardim ou um parque.
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Fabiano Al Makul, Sem título (2017).

A Lombardi Galeria, de Ál-
varo Lombardi, inaugura sua 
sede com a mostra “ A Minha 
Poesia Covarde”, do fotógrafo 
paulistano Fabiano Al Makul. 
Composta por 30 imagens 
que exploram o fascínio do 
artista por cenas simples e 
espontâneas, encontradas 
ao acaso, a exposição é um 
aprofundamento na produção 
recente do artista, que chama 
atenção pelo olhar detalhista 
em busca de elementos como 
sombra e luz, conectando as 
cenas através da composição 
de polípticos pautados pela 
cor. Seus personagens são 
todos e nenhum. Na atual 
seleção, o humano aparece 
apenas em poucos registros, 
mas apenas como composição. 
Elementos ordinários do co-

Ivete Sangalo prepara 
para este show um 
set-list especial que 
colocará todos para 
dançarem

O Doce, O Farol, entre 
tantas outras, são só 
algumas das canções 

que não fi carão de fora desta 
grande noite.Ivete passeia 
por diversos gêneros artísti-
cos. Esteve no comando de 
programas de televisão como 
Estação Globo (2005-2008) 
e Superbonita (2015 e 2016 
prepara), além de ter sido 
jurada do programa SuperStar 
e é técnica do The Voice Kids. 
Como atriz, tem no currículo a 
participação em fi lmes, novela 
(Gabriela) e participações em 
seriados (Brasileiras e Brava 
Gente). Ainda na telinha, Ivete 
tem uma participação especial 
como Supertécnica do The 
Voice Brasil (2016).

Serviço: Espaço das Américas, R. 
Tagipuru, 795, Barra Funda. Sexta (29) às 
23h30. Ingressos: a partir de R$ 60. Ivete Sangalo

Estreia no próximo dia 27 
a peça “Do Outro Lado”, com 
Vanessa Gerbelli (que também 
assina a dramaturgia), Ales-
sandra Verney e participação 
especial e direção musical do 
pianista Miguel Briamonte, 
Do Outro Lado se passa no 
pátio de uma prisão fi ctícia, 
onde duas mulheres fazem 
um espetáculo em homena-

gem a uma colega falecida 
há uma semana. Silmara está 
pagando por um crime que diz 
não ter cometido e a cantora 
e musicista Diana é acusada 
pelo marido de tentativa de 
assassinato. 

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740, Campos Elíseos. Quartas 
e quintas às 21h. Ingressos: R$ 60 e R$ 40. 
Até 27/10.

Lino está em apuros. Ele e mais dois colegas de traba-
lho entrarão em uma reunião de trabalho onde um deles 
será demitido. A comédia dramática “Bull” escrita pelo 
premiado Mike Bartlett diverte e emociona o público ao 
mesmo tempo que refl ete sobre o bullying nas relações 
de trabalho e a busca desenfreada pelo sucesso. Com 
Bruno Guida, Cynthia Falabella, Gustavo Haddad e 
Gustavo Trestini.

Serviço: VIGA Espaço Cênico, R. Capote Valente, 1323, Sumaré, tel. 3801-1843. 
Sábados às 21h e aos domingos às 19h. Ingressos: R$ 50. Até 29/10.

Alegria baiana
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Comédia

Elenco da comédia dramática “Bull”.
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Sinais do Universo
“Seu coração se alegra quando 

você se sente guiado; quando 
percebe que não está sozinho 
e que não é uma folha solta 
ao vento, mas que existe uma 
inteligência conectando tudo, e 
que você faz parte disso - você 
faz parte desse jogo. Então, você 
se sente pertencendo - você é 
uma fl or no jardim do criador. 
Dessa forma não há tristeza. 
Mas, para chegar a esse estado 
de contentamento é preciso 
aprender a escutar a voz da 
intuição e a prestar atenção na 
sincronicidade, porque, por trás 
de uma misteriosa “coincidên-
cia” sempre há uma mensagem 
para você. A sincronicidade é a 
linguagem que o universo utiliza 
para te mostrar os próximos 
passos da sua jornada.”

Sri Prem Baba.

Musical

“Do Outro Lado” - Vanessa Gerbelli e Alessandra Verney

Inauguração com arte

tidiano, a pintura desgastada 
no asfalto, detalhes da arqui-
tetura, destaques da natureza, 
a cadeira vazia. Temas banais 
elevados a categoria de obras 
de arte com a sofi sticação do 

olhar no momento preciso da 
fotografi a.

Serviço: Lombardi Galeria, R. Joaquim 
Antunes, 187, Jardim Paulistano, tel. 2528-
0409. De segunda a sexta das 10h às 19h e 
aos sábados das 12h às 16h.  Entrada franca.
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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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 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RENATO DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Teixeira de Oliveira e de Edna Maria Defante 
de Oliveira. A pretendente: DANIELLE CRISTINA DE ARAUJO DIAS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1989, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdivio Pereira Dias e de 
Elisabete de Araujo Dias.

O pretendente: ERALDO ANSELMO DA ROCHA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evaldo Anselmo da Rocha e de Maria José 
Onorato. A pretendente: JUCEANE SANTOS CAVALCANTE, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 31/07/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edenilson Cavalcante Santos e de 
Gedalva Santos Cavalcante.

O pretendente: DAVID SOUZA RAMOS, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandro da Silva Ramos e de Cristiane da Cruz de 
Souza Gonzaga. A pretendente: JAQUELINE CRUZ, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciene Pereira Cruz.

O pretendente: EMANUEL ALVES FERREIRA JÚNIOR, profi ssão: técnico em infor-
mática, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emanuel Alves Ferreira e 
de Cleuza Faria Ferreira. A pretendente: STEFANIE DE SOUSA NESINHO, profi ssão: 
auxiliar de sala, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/11/1992, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Celso Roberto Nesinho e 
de Janice Caetano de Sousa Nesinho.

O pretendente: PAULO ROBERTO SANTOS, profi ssão: taxista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Cesar Santos e de Isabel Cristina Machado 
Santos. A pretendente: BIANCA SILVA BERNARDO, profi ssão: técnica em opcita, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Douglas dos Santos Bernardo e de 
Lucimar Santos Silva.

O pretendente: EDSON DOS SANTOS MOTA, profi ssão: operador de estacionamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José do Carmo Mota e de 
Antonia dos Santos Mota. A pretendente: PRISCILA OLIVIERA PEREIRA, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimen-
to: 08/08/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Hamilton Serra Pereira 
e de Sandra Regina de Oliveira Pereira.

O pretendente: GIOVANI PEREIRA LIQUI, profi ssão: padeiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Ubatuba, SP, data-nascimento: 04/03/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira Liqui e de Benedita Onizete Liqui. A pre-
tendente: JULIANA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, profi ssão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1983, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Freire dos Santos e 
de Antonia Ribeiro da Silva dos Santos.

O pretendente: DIEGO ROCHA MARQUES, profi ssão: padeiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lademir Cicero Nunes Marques e de Hilda Rocha 
Marques. A pretendente: JANAINA EMANOELA DOS SANTOS, profi ssão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Manoel dos Santos 
e de Iracy Santos de Jesus.

O pretendente: KELVIN ROBERTO LIMA, profi ssão: técnico de TI, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Ferreira Lima e de Marlene Dorcelina Dias 
Lima. A pretendente: LAÍSA CRISTINA OLIVEIRA AGUIAR SILVA, profi ssão: peda-
goga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1997, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Washington Luiz da Silva e de Ana 
Cristina de Oliveira.

O pretendente: ROGERIO DOS SANTOS PROFIRO, profi ssão: operador de loja, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 15/08/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Guedes Profi ro e de Maria de 
Fatima Pereira dos Santos. A pretendente: DAIANE OMENA DE SOUZA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Julio de Souza e de 
Bernadete Omena da Silva.

O pretendente: PAULO SÉRGIO DE JESUS, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdete de Jesus. A pretendente: EVELIN PEREI-
RA BARBOSA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 09/06/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Inocencio Barbosa e de Sueli Pereira Geraldo.

O pretendente: JOSÉ GRACIANO DA SILVA JÚNIOR, profi ssão: ajudante de 
serralheiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Macaparana, PE, data-nascimento: 
21/04/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Graciano 
da Silva e de Luciana Maria da Silva. A pretendente: THAYNÁ GOMES DE ALMEIDA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
13/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdinei Bar-
bosa de Almeida e de Leoneide Gomes da Silva.

O pretendente: ESDRAS DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 25/11/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lazaro Sousa Silva e de Maria de Lourdes de 
Oliveira Silva. A pretendente: SORANE DOS SANTOS GODOY, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 07/06/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Melo de Godoy e de Luzia Maria 
dos Santos Godoy.

O pretendente: MARCIO ROBSON RODRIGUES, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1970, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rodrigues e de Maria Ranuzia 
Menezes Rodrigues. A pretendente: VERONICA GOMES DA SILVA, profi ssão: profes-
sora de ed infantil, estado civil: solteira, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 
18/09/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Gomes da Silva e de Raimunda Paulino da Silva.

O pretendente: GEAN FIGUEIRA DA SILVA, profi ssão: ajudante de pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 06/11/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Romualdo da Silva e de Maria 
Amelia Figueira da Silva. A pretendente: JOSELIA GOMES DOS SANTOS, profi ssão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Barra, BA, data-nasci-
mento: 18/11/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fran-
cisco Vieira dos Santos e de Maria Gomes dos Santos.

O pretendente: ADEMIR EVANGELISTA DA SILVA, profi ssão: feirante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Jaboatão, PE, data-nascimento: 07/10/1970, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Severino da Silva e de Maria Helena 
Evangelista da Silva. A pretendente: SUELI MALTA DOS SANTOS, profi ssão: feirante, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 17/09/1973, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hortencio Balbino dos 
Santos e de Valdenora Vieira Malta.

O pretendente: CLAYTON ALEXANDRE PEREIRA, profi ssão: técnico em eletrônica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vagner Eliseu Pereira e de 
Marli Alexandra da Silva Pereira. A pretendente: MYLENA BARBOSA DOS SANTOS, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 24/06/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Barbosa dos Santos e de Regina Barbosa dos Santos.

O pretendente: MOISES ALVES DA SILVA, profi ssão: preparador de máquinas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Resende, RJ, data-nascimento: 04/07/1971, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Alves da Silva e de Rosa Lima 
Alves da Silva. A pretendente: DAIANE ALVES PERIS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Apucarana, PR, data-nascimento: 03/02/1983, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio Gimenes Peris e de Roseli Alves Peris.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA, profi ssão: ajudante de descarga, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Eliete da Silva. A pretendente: DANI-
LA FERREIRA SOARES TEIXEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Joel Marques Teixeira e de Olimpia Ferreira Soares.

O pretendente: EMERSON VELOSO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de escritório, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edgar Rodrigues dos San-
tos e de Adriana Felix Veloso. A pretendente: DANIELLA RUAS LEÃO DA SILVA, 
profi ssão: auxiliar operacional, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 17/12/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Leão da Silva e de Luciene Ruas Fernandes.

O pretendente: GABRIEL SILVANO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Silvano e de Nailza Gomes da Silva Silvano. A 
pretendente: KARLA CRISTINA CAMPOS DOS SANTOS, profi ssão: operadora de 
sac, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
05/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto 
Batista dos Santos e de Elsa Campos dos Santos.

O pretendente: ALEX VICENTE DO NASCIMENTO, profi ssão: cabeleireiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1990, residente 
e domiciliado em Aguanil, MG, fi lho de José Naldo do Nascimento e de Maria Helena 
Vicente da Silva Nascimento. A pretendente: GREICE KELLY ALVARES TEODORO, 
profi ssão: brasileira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 14/03/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanil-
do Mauricio Teodoro e de Janete Simone Alvares Teodoro.

O pretendente: FELIPE ALVES DE SOUZA SIMIÃO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Araçoiaba da Serra, SP, data-nascimento: 06/06/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Inacio Silmarque de Souza 
Simião e de Rosinete Alves de Almeida. A pretendente: ALESSANDRA RAMALHO 
DE LIMA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 25/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Elenilton de Lima e de Josefa Ramalho Angelin Lima.

O pretendente: DOMINGOS DA SILVA ROCHA, profi ssão: pedreiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Barra, BA, data-nascimento: 20/02/1951, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Alves da Rocha e de Maximiana Caxiado 
da Silva. A pretendente: EDELZUITA DE SOUZA BARBOSA, profi ssão: costureira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Barra, BA, data-nascimento: 20/04/1954, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anisio Barbosa dos Santos e de 
Maria Antonia Barbosa dos Santos.

O pretendente: WÁRLEN VENTURINI CÂNDIDO, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Teófi lo Otoni, MG, data-nascimento: 28/03/1973, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Candido Filho e de Dulcinea Ventu-
rini Cândido. A pretendente: JAQUELINE APARECIDA SANTILLI, profi ssão: profes-
sora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tomas Jeff erson Santilli e 
de Maria de Fátima de Souza.

O pretendente: PAULO ROBERTO PINTO TAVARES, profi ssão: supervisor de infor-
mática, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1974, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Pinto Tavares e de 
Maria Aparecida de Almeida Tavares. A pretendente: SIDNILDA DA SILVA FERREI-
RA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Malhada, BA, data-nascimento: 
01/08/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João de Oli-
veira Ferreira e de Elita da Silva Ferreira.

O pretendente: JHONATAN HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, profi ssão: porteiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Pereira da Silva e de 
Edna Elias da Silva Pereira. A pretendente: CLECIANE ASSIS DOS SANTOS, pro-
fi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: Barro Preto, BA, data-nascimento: 
22/08/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Assis 
dos Santos e de Doralice Simões dos Santos.

O pretendente: FERNANDO DE SOUZA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Mariano da Silva e de Raimunda 
de Souza Silva. A pretendente: JANIS LIMA SIQUEIRA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilson Martimiano Siqueira e de Aimar 
Lima Siqueira.

O pretendente: TIAGO GANÇALVES DA SILVA SANTOS, profi ssão: ajudan-
te de açougueiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Caxias, MA, data-nascimento: 
05/03/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberval 
da Silva Santos e de Marinice Gonçalves da Silva Santos. A pretendente: NICOLLY 
BATISTA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 16/12/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ademar Lima e Silva e de Selma de Souza Batista Silva.

O pretendente: RAFAEL RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: operador de caixa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marin Nonato da Silva e de Cleusa Ri-
beiro dos Santos. A pretendente: THAÍS DOS SANTOS WALDHEHN, profi ssão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maurilio José Waldhehn e 
de Silvana dos Santos Waldhehn.

O pretendente: ALUISIO RAIMUNDO DOS SANTOS, profi ssão: segurança, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Presidente Epitácio, SP, data-nascimento: 31/01/1969, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Joaquim dos 
Santos e de Dalva Maria do Carmo. A pretendente: SANDRA SILVA DOS REIS, pro-
fi ssão: faxineira, estado civil: divorciada, naturalidade: São José do Jacuípe, BA, data-
nascimento: 18/08/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Martins Cavalcante dos Reis e de Maria Rodrigues da Silva.

O pretendente: DANILO DA SILVA LOURENÇO, profi ssão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1991, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Damião Jose da Silva Lourenço e de Maria das Neves 
Clementino de Paula. A pretendente: IZABELA KARINE GONÇALVES MADUREIRA, 
profi ssão: operadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 31/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Otair Nu-
nes Madureira e de Erika Cristina Gonçalves.

O pretendente: RAUL TADEU PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1957, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Guilherme Pereira dos Santos e de 
Julieta Zuppo. A pretendente: SILVIA APARECIDA DE CARVALHO, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1971, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lazaro Borges de Carvalho 
e de Hilda de Almeida Carvalho.

O pretendente: RAUL GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Cirilo da Silva e de Daucileia 
dos Reis Gonçalves. A pretendente: BIANCA RODRIGUES DE ANDRADE VELOSO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nasci-
mento: 31/12/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Neusí 
Barbosa Veloso e de Selma Rodrigues de Andrade.

O pretendente: JOSÉ EDSON DE SOUZA, profi ssão: fi scal de loja, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 10/02/1958, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel João de Souza e de Santina Malaquias 
de Souza. A pretendente: MARIA JOVELINA FRANCISCA FILHA, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Paranatama, PE, data-nascimento: 23/01/1950, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Jovelina Francisca.

O pretendente: JULIO CESAR DA SILVA, profi ssão: administrativo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Luiz da Silva e de Maria Nicia Pereira da 
Silva. A pretendente: JENIFFER MAYARA BORGES MESSIAS DOS SANTOS, pro-
fi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Mes-
sias dos Santos e de Amanda Tatiane Borges.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE LIMA, profi ssão: entregador domiciliar, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Juquiá, SP, data-nascimento: 27/10/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Henrique Alcantara Lima e de Ivete 
Mendes Lima. A pretendente: LUCIANA SOUTO MARTINS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Carapicuiba, SP, data-nascimento: 25/08/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evandro Ramos Martins e de Ilma 
Souto Martins.

O pretendente: ANDERSON SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ireland Silva e de Laura Maria dos Santos Silva. A 
pretendente: VERÔNICA DE SOUSA FAGUNDES, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1984, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosildo Fagundes e de Aurenice Antonia 
de Sousa Fagundes.

O pretendente: ADELSON ALVES FEITOSA DE OLIVEIRA, profi ssão: garçom, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1971, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves de Oliveira e de Francisca 
Alves Feitosa de Oliveira. Apretendente: ISABEL CRISTINA LEONINO DE SOUZA, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, 
SP, data-nascimento: 19/03/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Abimael Leonino de Souza e de Vera Lucia de Barros Souza.

O pretendente: JOSÉ CARLOS JARDIM DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1974, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marisa Jardim dos Santos. A pre-
tendente: OLÍVIA DE SOUSA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: Oeiras, PI, data-nascimento: 09/06/1980, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Narciso Alves da Silva e de Maria Gorete de 
Sousa Silva.

O pretendente: DOUGLAS MAGALHÃES DE SOUZA, profi ssão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Morais de Souza e de 
Lizete Magalhães de Souza. A pretendente: ELIANE APARECIDA FERREIRA DE 
MAGALHÃES, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vas-
concelos, SP, data-nascimento: 18/12/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Ferreira de Magalhães e de Ana Maria de Lima de Magalhães.

O pretendente: LUCAS GOMES DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1996, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Viana da Silva e de Quitéria Gomes da Silva. 
A pretendente: CAROLINA DANTAS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 10/02/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de André Luiz de Oliveira Dantas e de Catia Cristina 
Dias de Oliveira Dantas.

O pretendente: UELSON LISBOA SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 18/10/1974, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria das Graças Lisboa Santos. A 
pretendente: MARIA SANDRA ALVES DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 28/06/1979, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Florisvaldo Alves de Souza e de Marlene Maria 
de Jesus.

O pretendente: EDSON VANDO SANTOS SOUZA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ibirataia, BA, data-nascimento: 01/01/1973, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nicomedes Evangelista Souza e de Neide Sou-
za Santos. A pretendente: ELIDE BARRETO DE OLIVEIRA, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ibirataia, BA, data-nascimento: 17/07/1981, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Bruno de Oliveira e de 
Alexandrina Souza Barreto.

O pretendente: TIAGO DOS SANTOS SOUZA, profi ssão: segurança, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1987, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joventino Marques de Souza e de Neusa Apa-
recida dos Santos Souza. A pretendente: MONIQUE GONÇALVES DOS SANTOS, 
profi ssão: auxiliar de serviços odontolog, estado civil: solteira, naturalidade: São Caeta-
no do Sul, SP, data-nascimento: 18/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Geraldo Gonçalves dos Santos e de Eloídes Damacena dos Santos.

O pretendente: LUCIANO CANDIDO DA SILVA SANTOS, profi ssão: massoterapeuta, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 24/09/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton dos Santos e de 
Luciete Candido da Silva Santos. A pretendente: LUANA CONCEIÇÃO MACHADO, 
profi ssão: massoterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nasci-
mento: 03/12/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hugo 
Martins Machado e de Jacira Santos Conceição.

O pretendente: RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS, profi ssão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
26/10/1978, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo 
Gonçalves dos Santos e de Eloides Damacena dos Santos. A pretendente: ELAINE 
CRISTINA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: agente de saúde, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Americo dos Santos e de Maria José da 
Silva.

O pretendente: ALEX SANDRO SILVA NOVAES, profi ssão: pintor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 25/08/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira Novaes e de Marinalva Matos da 
Silva Novaes. A pretendente: PAULA CRISTINA APARECIDA DA SILVA, profi ssão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 02/11/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Antonio da Silva Filho 
e de Maria da Silva.

O pretendente: IRINALDO MACIEL DE OLIVEIRA, profi ssão: lider, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivanildo Maciel de Oliveira e de Josefa Maria de 
Oliveira. A pretendente: THAMIRIS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isaac Lourenço da Silva e de Rosemary Cecilia 
Marques da Silva.

O pretendente: WANDERLEY BONIFÁCIO DOS SANTOS, profi ssão: vendedor in-
terno, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Gonçalves dos 
Santos e de Aparecida de Lourdes Bonifácio dos Santos. A pretendente: VALDILENE 
COSTA, profi ssão: auxiliar técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
Codó, MA, data-nascimento: 18/08/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria José Costa.

O pretendente: JONHNATAN LINS DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Brejo dos Santos, PB, data-nascimento: 02/04/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josenaldo Lins de Oliveira e de Maria 
Cleide de Oliveira Sousa. A pretendente: IRAMAIA DE SOUZA GUIMARÃES, pro-
fi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Donizete 
Guimarães e de Elizabete de Souza Ormundo Guimarães.

O pretendente: DIEGO RODRIGUES, profi ssão: auxiliar rotomoldagem, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adoberto Rodrigues e de Maria Aparecida 
Alves Rodrigues. A pretendente: AUSENIR DOS SANTOS BENTO, profi ssão: auxiliar 
de montagem, estado civil: solteira, naturalidade: Barra da Estiva, BA, data-nascimento: 
10/02/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clarindo Ben-
to e de Maria do Carmo dos Santos Bento.

O pretendente: DIEGO APARECIDO BARBOSA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Jacareí, SP, data-nascimento: 24/04/1992, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Alessandra de Paula Barbosa. A pretenden-
te: SISLAYNE PATRICIA LOPES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Niraldo Jorge da Silva e de Maria do Rosario 
Lopes da Silva.

O pretendente: TIAGO DA SILVA SANTOS, profi ssão: cilindreiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Matias Luis dos Santos e de Iveida da Silva 
Santos. A pretendente: CELIA NOGUEIRA BISPO, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1980, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cláudio dos Reis Bispo e de Maria 
Lucia Nogueira Bispo.

O pretendente: JOCÉLIO DE JESUS DA PAZ, profi ssão: operador de máquina, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Itagibá, BA, data-nascimento: 31/07/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente da Paz e de Marinalva Mendes 
de Jesus. A pretendente: ANA PAULA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Ventura da Silva e de Maria da 
Gloria Ferreira.

O pretendente: JÚLIO CESAR GOMES SILVA, profissão: motorista, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Caraí, MG, data-nascimento: 21/07/1983, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Marlene Gomes Silva. A pretendente: LI-
LIAN DANTAS DUTRA, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: Presidente Epitácio, SP, data-nascimento: 11/07/1980, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Otavio Machado Dutra e de Luciana Maria 
Dantas Dutra.

O pretendente: JONAS FRANCISCO DE LIMA, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Seabra, BA, data-nascimento: 27/07/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Francisco de Lima e de Odete Silva 
Lima. A pretendente: LUZIA DA SILVA SOUZA, profi ssão: cozinheira, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Seabra, BA, data-nascimento: 01/02/1968, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista de Souza e de Corina Rosa da Silva.

O pretendente: EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA, profi ssão: operador de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Picos, PI, data-nascimento: 21/03/1969, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Honório Neto e de Benta 
Maria de Sousa. A pretendente: ELINAIDE DA SILVA REGES, profi ssão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 12/12/1985, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Dias Reges e de Maria 
de Lourdes Silva Reges.

O pretendente: SAMUEL ANTUNES MIRANDA, profi ssão: consultor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1988, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Paulo Miranda e de Marta Maria Antunes Miranda. 
A pretendente: ARIANNY GOMES DE JESUS, profi ssão: analista digital, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1997, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilson Aparecido de Jesus e de Cleonice 
Gomes da Silva.

O pretendente: CARLOS GONÇALVES NASCIMENTO, profi ssão: consultor de 
vendas, estado civil: divorciado, naturalidade: Bom Conselho, PE, data-nascimento: 
29/02/1980, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino 
Nascimento da Silva e de Ilza Otília Gonçalves Nascimento. A pretendente: KAREN 
CRISTINA DE SOUZA COSTA, profi ssão: enfermeira, estado civil: divorciada, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Regis Costa e de Maria Aparecida 
de Souza.

O pretendente: CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/12/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos José de Oliveira e de Claudete 
Canuto de Oliveira. A pretendente: VIVIANE RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: ope-
radora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/11/1992, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Ro-
drigues da Silva e de Antonia Aparecida Silveira da Silva.

O pretendente: ANTONIO EDSON DE SOUSA, profi ssão: frentista caixa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Sumé, PB, data-nascimento: 12/07/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Salvador de Sousa e de Maria Aparicida de 
Sousa. A pretendente: LINDINES CORRÊA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto dos Santos e de Silene 
Maria Corrêa dos Santos.

O pretendente: RICARDO DO ESPIRITO SANTO, profi ssão: ajudante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1967, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gonçalo Ramos do Espirito Santo e de 
Teresinha Aparecida do Espirito Santo. A pretendente: ELAINE CRISTINA DE SOU-
ZA, profi ssão: encarregada, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 02/07/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Adhemar de Souza e de Maria José Santana de Souza.

O pretendente: ANDERSON AURELIANO IRMÃO CAVALCANTI, profi ssão: aju-
dante geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/06/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ronaldo 
Alves Cavalcanti e de Fatima Aureliano Irmão. A pretendente: NATALIA CRISTINA 
MAURICIO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/07/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Regina Celia Mauricio.

O pretendente: VINICIUS DE OLIVEIRA CUNHA, profi ssão: metalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cristiano Aparecido da Cunha e de 
Lilian Pereira de Oliveira. A pretendente: VANESSA LUANA DOS SANTOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Palmeira dos Índios, AL, data-nascimento: 
20/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliane Regina 
dos Santos.

O pretendente: GABRIEL FIRMINO PEREIRA DA COSTA, profi ssão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1997, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Luiz Carlos Pereira da Costa e de Claudete Hil-
da Pereira da Costa. A pretendente: THAIS NAKADA FREIRE, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Fernando Vieira Freire 
e de Neimara Soares Nakada.

O pretendente: FELIPE CAITANO HIGINO, profi ssão: operador de telemarketing, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Higino Lima e de Jane Cai-
tano Higino. A pretendente: SARA LEITE ROCHA, profi ssão: administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Brito Rocha e de Cristiane 
Leite da Silva.
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 Distrito - Guaianazes 
Benedito Aparecido Morelli - 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDERSON SANTOS DA SILVA, -
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1993, residente 

-
lan Santos Alves. A pretendente: ELIZIANE MENDES DE SOUZA,

-

O pretendente: JOSÉ MARIA CORREIA DOS SANTOS,

-
dia Correia dos Santos. A pretendente: ZENALDA ALVES DOS SANTOS,
cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: Ubatã, BA, data-nascimento: 10/03/1966, 

O pretendente: LUIZ GUILHERME DE ARAUJO MARTINS, -

ALINE LINO DE OLIVEIRA, -

O pretendente: CARLOS ROGÉRIO DODDE,
-

dos Santos. A pretendente: CRISTIANE ALVES DOS SANTOS,
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 

O pretendente: CLAYTON PEREIRA LISBÔA DE LIRA, -

ZÉLIA AUGUSTO DE 
OLIVEIRA,

O pretendente: RAFAEL DA SILVA GABRIEL,
-

Conceição. A pretendente: VANESSA APARECIDA DA SILVA,
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1990, resi-

O pretendente: ALAN BEZERRA DA SILVA JUNIOR,

-
tins. A pretendente: DESIRÊ DIONIZIO FRANCISCO,

-

e de Claudia do Carmo Dionizio.

O pretendente: GILIARDI VIANA, -
-

pretendente: VANUZA BEZERRA DOS SANTOS,
-

Soares dos Santos.

O pretendente: JAEFERSON DE SOUZA PINHO, -

CAROLINA PEREIRA DA ROCHA,
-

O pretendente: RENAN MAIA DA COSTA,

LIZIA CANDIDO DA SILVA SANTOS, -

O pretendente: MAXWILLER RODRIGUES DA SILVA, -
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1991, re-

ALINE CANAVEZZI DOS SANTOS,

O pretendente: DIÊGO SILVA DOS SANTOS, profissão: promotor, estado civil: 

CLEITON PEREIRA DA 
ROCHA SILVA, profissão: estudante, estado civil: solteiro, naturalidade: Con-
deúba, BA, data-nascimento: 07/05/1999, residente e domiciliado neste Distrito, 

O pretendente: DANIEL JERONIMO DE OLIVEIRA,
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1965, resi-

IVONE STOCCO, -

O pretendente: MARCIO FERNANDO TELES DOS SANTOS MORAIS, -

-
TAIRINE CRISTINA 

SILVA DOS SANTOS, -

O pretendente: FRANCISCO GOMES FERREIRA,
-

IRENICE SANTOS CORDEIRO,
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, 

O pretendente: LUCIANO VICENTE DA SILVA,
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1990, residente e domi-

Cassimiro da Silva. A pretendente: JÉSSICA XAVIER DE CAMPOS, -
caria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1991, 

-

O pretendente: JEFFERSON RIBEIRO FOGAÇA, -
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1973, residente e 

LUCINETE DOS SANTOS MENDES, 
-

O pretendente: LEANDRO DE ARAUJO PASSOS,
-

ROSIMEIRE SILVA RODRIGUES,

-

O pretendente: FERNANDO ASSIS GASPARETTO,
-

A pretendente: ISABELE SANTOS MARTINI,
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1993, residente e domiciliada neste 

O pretendente: JAIRO DE SOUSA BESERRA, -
-

Sousa Beserra. A pretendente: NATIELLE GONÇALVES DOS SANTOS,
-
-

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Roberto de Almeida - 

O pretendente: JEAN OLDER ROMAIN, solteiro, especialista/telecomunicação, natural 

DORICE ARNOUX, solteira, 

O pretendente: KLEBS DE MOURA E SILVA JUNIOR,

SABRINA 
GONZALEZ, solteira, psicóloga, natural de São Bernardo do Campo - SP, nascida em 

O pretendente: EDNALDO LIMA RIBEIRO, solteiro, motofretista, natural de São Paulo - 

GISLAINE BARRAGAN 
PEREIRA BARRETO, solteira, assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, 

O pretendente: RICARDO BAPTISTA MEIRELLES,

VALDIRENE CORREA DA LUZ SILVA, divorciada, farmacêutica, natural de Foz do 

O pretendente: FRANCISCO DANIEL CRISTÓVÃO DE LIMA,
condicionado, natural de São Paulo - SP, nascido em 20/01/1990, residente e domicilia-

TAMIRIS 
NASCIMENTO DE SOUZA, solteira, auxiliar de sala, natural de São Paulo - SP, nascida 

de Celia Pereira Nascimento.

O pretendente: DIEGO KLAFKE,

GABRIELA FERNANDES COSTA 
PELLEGRINO, -

Costa Pellegrino.

O pretendente: AECIO ALEIXO FERREIRA, -

Antonio da Silva Ferreira e de Adarlene Aleixo Ferreira. A pretendente: PRISCILA FA-
RIAS DA SILVA,

O pretendente: MARCELO DA SILVA RODRIGUES,

THAYANE 
LAYZE GONÇALVES FERNANDES CALAIS,

O pretendente: CÉSAR MATHEUS DE SOUZA, solteiro, vendedor, natural de São 

ELISABETH APARECIDA DE AQUINO,
-

çalves de Aquino e de Dulcilene Aparecida Abade de Aquino.

O pretendente: DANIEL OLIVEIRA SOUZA, solteiro, analista, natural de São Paulo - 

KATHARINA ZACHARIA 
NAZZARO,

O pretendente: ALVEAR ANTONIO SPRADEL JÚNIOR, solteiro, analista de sistemas, 
-

pretendente: JÉSSICA LARA MARTINS DELGADO,

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - 

O pretendente: JONAS VALENTIM PIRES,
produção, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/11/1991), residente e do-

MARIANA CAROLINE GONÇALVES MARTIN, estado 

O pretendente: VALDEMIR DOS SANTOS,

dos Santos. A pretendente: ROSEMEIRE THEODORO, -

O pretendente: CÍCERO ASSUNÇÃO,

EDUARDA KAROLINE DA 
SILVA,

O pretendente: PAULO CESTORIO DA SILVA,

da Silva. A pretendente: CRISTIANE BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, 

O pretendente: JOSSIMAR LUIZ ALVES DOS SANTOS,

Alves dos Santos. A pretendente: MAYARA RAIZZA TEIXEIRA RODRIGUES, estado 

O pretendente: CÁSSIO MANFRINATO COPE SILVA,

UILMA SOUSA SANTOS,

O pretendente: WESLEY ROBERTO ALVES PEREIRA, -

FRANCIELY GOMES COSTA, estado civil solteira, 

O pretendente: JORGE HENRIQUE SIQUEIRA RIBEIRO, -

CLAUDIA COELHO CARDOSO,

O pretendente: CICERO MATEUS FEITOZA DONELLA,

de Cicera Feitoza de Assis. A pretendente: AMANDA DOS SANTOS CARLOS, estado 

O pretendente: VINICIUS ANTONIO SOUZA DA SILVA,
-

Souza. A pretendente: GISELE DE BARROS FREIRE,

Carmozina Cavalcante de Barros Freire.

O pretendente: ALAN JOSÉ PIRES,

LARIS-
SA GABRIELA SELLA LEME,

O pretendente: GEFFERSON DA SILVA SANTOS,

-
tendente: SIMONE DIAS LUCENA,

O pretendente: PAULO ROBERTO SANSONI CARDOSO GOMES, estado civil divor-

REGIANY PERSICILIO 
LOPES,

O pretendente: FERNANDO HONORIO DE MELO,

A pretendente: KELLY CRISTINA COSTA SANTOS, -

O pretendente: JHONY NASCIMENTO THOMAS,
produção, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/10/1996), residente e domiciliado 

A pretendente: CINDY BATISTA OLIVEIRA,
caixa, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/11/1997), residente e domiciliada 

O pretendente: ERIC DOS SANTOS SARAIVA, -

CAROLINE LIMA LEDO, estado civil solteira, 

O pretendente: JEAN PAUL TEIXEIRA BASTOS,

Aparecida Bueno Bastos. A pretendente: SUZANE POLITTO DA SILVA, estado civil 

O pretendente: VINICIUS DE ASSUNÇÃO FERREIRA,

VANESSA RIBEIRO LIMA, estado civil 

O pretendente: IDELCIO OLIVEIRA COSTA, -

pretendente: ABDA SOUZA DA SILVA,

de Carlos Bispo da Silva e de Aliêde Almeida Souza da Silva. Obs.: Bem como cópia 

1ª VC – Reg. Pinheiros.  - -
- 

MARCELO FIGUEIREDO FERNANDES -17, que nos autos da ação de 
EXECUÇÃO, requerida por SOFTVOX MARKETING E COMUNICAÇÕES LTDA, procedeu-se o 

Bradesco, para pagamento do 

dias, a fluir após os 20 supra, apresente impugnação (Art.525 do CPC/2015), na ausência dos quai s 

 

2ª VRP – Capital. 
Usucapião, - -  

Espólios de Rosalina Viana Martins, Aparecida VIana Martins, 
Renata da Silva Ribeiro, Horacio Jose da Rocha, Selma Cristina Araujo Gomes Jose da Rocha, 
Maria Veronica Damasio Braulio, Joaninha Zamorra Cruz, Gines Zamorra, José Damasio Porto, 
Sebastiana do Porto Lima e Paulo Antonio Lima, Michelina Damasio Regis, Rafael Regis, Alice 
Damazio, Nilza Damazio Rafaini, Carlos Alvares Rafaini, Antonio Carlos Porto e Fantina dos Santos 
Porto, Nicola Damasio Porto, Terezinha de Jesus Damasio, Espólio de Brasilini Fiori, Ernesto Fiori, 
rep. pelo inv. OU Edvaldo José da Silva e Izilda Marta Tolini da Silva, João Rodrigues do Carmo e 
Maria de Lourdes Rodrigues, João Gomes Sanches, Maria Antonia Andreu Gimenes, Rafael Gomes 
Andreu e Maria Elza Aliotto Gomes, João Gomes Andreu e Ignes Aparecida Andreu Gomes, Lurdes 
Gomes Andreu, Antonio Gomes Andreu, Marilena Moreira Gomes, Maria Antonia Gomes Della 
Torre, Alcides Della Torre, Rosaria Gomes Grecco, Francisco Grecco, Pedro Rosa Andreu e Vera 
de Oliveira Ross

ROGERIO AMATO NASSAR ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando a tit

- 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

 

3ª VC – Reg. Penha de França. - 
0001795- - 

ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO -35, que INSTITUTO PRESBITERIANO 
MACKENZIE ajuizou- uma ação Monitória julgada procedente ora em fase de Cumprimento de 
Sentença, condenando-

ra que em 15 dias, a fluir 

avaliação, nos termos dos artig
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 

e passado n  
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COMPUTADO PARA AS MÉDIAS SALARIAIS
A Hora de Espera deve entrar para cálculo das médias salariais, qual a 
base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

O MEI PODE SE APOSENTAR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COMO PROCEDER?
Para que o MEI se aposente por tempo de contribuição deve fazer o 
recolhimento da complementação dos 15% por meio da GPS código 
1910, no dia 15 do mês seguinte ao da competência, tendo em vista 
que recolhe 5% do salário de contribuição (R$ 937,00 = R$ 46,85) no 
DAS situação que faz jus somente a aposentadoria por idade.

PAI POR ADOÇÃO TERÁ LICENÇA MATERNIDADE
Funcionário que adotar criança terá direito a licença por adoção, 
qual a idade mínima, os valores pagos podem ser abatidos da 
GPS? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADESÃO DO PROGRAMA EMPRESA CIDADÃ
A partir do momento em que a Empresa faz a adesão ao Programa 
Empresa Cidadã, qual o procedimento quando a funcionária 
solicitar a licença estendida de 60 dias? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A ACEITAR ATESTADO DE ACOMPANHA-
MENTO DO FILHO DA FUNCIONÁRIA EM DELEGACIA DE POLICIA?  

Não tem previsão legal para aceitar o atestado o que deixa a empresa 
ou empregador a vontade para abonar ou descontar, ou seja, fica 
a critério dela mesma resolver de imediato ou por bom senso após 
ouvir a colaboradora, no entanto, é recomendável consultar acordo 
ou convenção sobre o assunto mesmo que tal fato seja fora do comum 
constar de documento de qualquer sindicato deste País.

DISCRIMINAR AS FUNÇÕES NO CONTRATO DE TRABALHO
No contrato de trabalho vai o cargo que o funcionário vai exercer, 
entretanto não discrimina as funções, pode ser efetuado um termo 
em separado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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