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“É uma hipocrisia 
esforçarmo-nos 
para ser bons; temos 
de nascer bons ou 
então não vale a pena 
metermo-nos nisso”.
Jules Renard (1864/1910)
Escritor francês

BOLSAS
O Ibovespa: -1,55% Pontos: 
74.800,33 Máxima estável: 
75.973 pontos Mínima de -2,2% 
: 74.305 pontos Volume: 5,43 
bilhões Variação em 2017: 
24,2% Variação no mês: 0,68% 
Dow Jones: -0,36% Pontos: 
23.348,74 Nasdaq: -0,03% 
Pontos: 6.698,96 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2878 Venda: R$ 3,2883 
Variação: +1,38% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,35 Venda: R$ 3,45 
Variação: +0,78% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2541 Venda: R$ 
3,2547 Variação: -0,77% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2400 
Venda: R$ 3,4270 Variação: 
+1,09% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,39% ao 
ano. - Capital de giro, 10,65% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.277,70 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,46% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,500 
Variação: +0,38%.

bro) Cotação: R$ 3,2895 Variação: 
+1,59% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,1656  Venda: US$ 1,1656  
Variação: +0,43% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8250 Venda: R$ 
3,8270 Variação: +1,73% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7370 Ven-
da: R$ 3,9630 Variação: +1,28%.

Futuro: -1,52% Pontos: 75.355 
Máxima (pontos): 76.385 Míni-
ma (pontos): 74.795. Global 40 
Cotação: 917,777 centavos de 
dólar Variação: -1,05%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse ontem (30) que 

aprovar a reforma da previ-
dência em 2018, ano eleitoral, 
seria difícil. Ele defendeu a 
aprovação da proposta ainda 
em 2017, durante entrevista 
ao programa ‘Por Dentro 
do Governo’, da TV NBR. 
“O próximo ano é eleitoral, 
sendo difícil a aprovação de 
medidas desse porte. É muito 
importante que seja feita [a 
aprovação] neste governo. 
Se não for feita agora, será o 
primeiro desafi o do próximo 
governo”, disse, acrescentan-
do que a reforma é importante 
para manter as condições de 
crescimento econômico.

A reforma da previdência é 
importante para ‘manter as 
condições’ de crescimento 

Para Meirelles, o governo 
tem condições de conseguir a 
aprovação da reforma, mesmo 
depois do placar de votação na 
Câmara sobre a denúncia con-
tra o presidente Temer. Para 
ele, são questões diferentes. 
“Existem muitos parlamenta-
res que votam de uma maneira 
e agora poderão votar de outra. 
São duas coisas completamente 
diferentes”. O ministro disse 
ainda que a projeção ofi cial atu-
al de crescimento da economia 
no próximo ano é de 2%, mas 
deverá ser revisada. “Não me 
supreenderia se estiver acima 
de 3% de crescimento para o 
ano de 2018”, explicou.

“Voltamos a crescer e agora 
de uma maneira forte e consis-

tente. Atravessamos a maior 
recessão da nossa história e 
uma crise dessa profundidade 
tem os seus efeitos que se 
prolongam por algum tempo”, 
afi rmou o ministro, acrescen-
tando que a população pode 
ainda não perceber, por ainda 
haver “grande número de de-
sempregados”. Entretanto, o 
desemprego está diminuindo, 
assegurou. Meirelles destacou 
ainda que o “custo de vida está 
subindo menos que os salários 
em média”. “Há um ganho no 
poder de compra dos trabalha-
dores. A infl ação nos últimos 
meses subiu 2,5%. É uma das 
mais baixas da história do Bra-
sil. E os salários têm subindo 
acima disso”, disse.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, concede entrevista ao programa

‘Por Dentro do Governo’, da TV NBR.

Ao ser questionado sobre a 
ausência de tributação sobre 
grandes fortunas, Meirelles 
afi rmou que na reforma tribu-
tária haverá debate envolvendo 

o imposto sobre patrimônio 
e que o governo ainda avalia 
se as medidas de ajuste fi scal 
para 2018 serão enviadas ao 
Congresso por medida provi-

sória ou projeto de lei. Disse, 
também, que não descarta 
a prorrogação do prazo de 
acesso ao novo Pert, o novo 
Refi s (ABr).

Volta às aulas
Os alunos da educação infantil e 

do ensino fundamental do 1º ao 5º 
ano retornaram às aulas ontem (30) 
no Colégio Goyases, em Goiânia. No 
último dia 20, um dos alunos do 8º 
ano atirou em colegas dentro da sala 
de aula, matando dois adolescentes e 
ferindo quatro. Na semana passada, 
foram realizadas reuniões com psicó-
logos, pais e professores de todos os 
segmentos da escola. Os estudantes 
do ensino fundamental do 6º ao 9º ano 
retornam às aulas hoje (31).

Ministro de Ciência e 

Tecnologia, Gilberto Kassab.

O ministro da Ciência e 
Tecnologia, Gilberto Kassab, 
manifestou preocupação com a 
falta de recursos para o desen-
volvimento da ciência. Kassab 
participou ontem (30) do IV 
Simpósio de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação da Marinha, na 
capital paulista. “Temos uma 
preocupação em relação ao 
fi nal do ano, com os recursos 
que podem não ser sufi cientes 
para que a gente possa atingir 
os objetivos defi nidos. E uma 
preocupação ainda maior em 
relação a 2018, que está mui-
to aquém do necessário para 
que a gente possa continuar 
os trabalhos que estão sendo 
desenvolvidos”, disse.

De acordo com Kassab, todas 
as linhas de pesquisas fi nan-
ciadas com recursos federais 
poderão ser descontinuadas. 
“Seria uma grande perda para 
o Brasil, ou porque perdería-
mos pesquisas importantes ou 
quadro [pesquisadores], que ao 
perderem aqui a condição de 
desenvolverem as suas ativi-
dades, passariam a se deslocar 
para o exterior”, alertou. Para o 
ele, uma das saídas para a falta 

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.

A procuradora-geral da Repú-
blica, Raquel Dodge, defendeu 
ontem (30) um endurecimento 
da legislação contra o trabalho 
escravo, como uma maneira de 
reduzir a impunidade no crime 
de submeter empregados a situ-
ações análogas à de escravidão. 
Dodge falou na abertura de um 
seminário, em Brasília, sobre a 
sentença da Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos, que 
em dezembro do ano passado 
condenou o Brasil por não pre-
venir a prática do trabalho es-
cravo, no caso conhecido como 
Fazenda Brasil Verde.

“A sentença da Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos é 
importante para que a utilizemos 
como marco, como instrumento 
na luta contra a escravidão con-
temporânea”, disse Dodge. “O 
que a Corte faz não é censurar 
o que ocorreu no Brasil, o que 
a sentença faz é apontar onde 
podemos avançar”. Ela citou di-
versos ítens em que o organismo 
internacional aponta a necessi-
dade de avanços, entre eles o da 
persecução penal adequada, que 
inclui a investigação criminal e o 
processo penal. 

“A punição tem que ser pro-
porcional à gravidade desse 

O indicador parece encerrar 

um longo período de

incerteza econômica.

O Indicador de Incerteza da 
Economia, medido pela FGV, 
recuou 8,3 pontos de setembro 
para outubro, ao passar de 
119,3 pontos para 111 pontos, 
em uma escala de zero a 200. 
Com esse, que foi o quarto 
recuo consecutivo, o indicador 
atingiu o menor nível registrado 
desde fevereiro de 2015.

De acordo com a FGV, o 
indicador parece encerrar um 
longo período de incerteza 
econômica, de quase três anos, 
em que oscilou acima de 120 
pontos, um comportamento 
motivado, nesse período, por 
eventos políticos. A FGV acre-
dita que, embora ainda exis-
tam riscos no campo político, 
“parece que a economia, pelo 
menos por um tempo, se isolou 
da política. Agora é aguardar os 
próximos eventos e torcer para 
que a incerteza continue baixa, 
permitindo maiores investi-
mentos e consumo”, diz nota.

Os três componentes do 
indicador tiveram queda na 
passagem de setembro para 
outubro. O componente Mídia, 
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Antonio Cruz/ABr

As duas rodadas do pré-sal 
das bacias de Santos e Campos, 
realizadas pela ANP, poderão 
proporcionar à União, aos es-
tados e municípios arrecadação 
em torno de R$ 600 bilhões 
pelas próximas três décadas, 
superando em cerca de R$ 200 
bilhões os valores inicialmente 
estimadas pela agência. A infor-
mação foi dada ontem (30) pelo 
diretor-geral da ANP, Décio 
Oddone, ao participar da 13ª 
International Conference Bra-
zil Energy and Power 2017, no 
auditório da FGV, em Botafogo, 
na zona sul do Rio.

Oddone disse que a agência 
precisou recalcular os valores 
inicialmente estimados de arre-
cadação para o governo, porque 
percentuais relativos ao óleo 
lucro ofertado pelas petrolíferas 
na 2ª e 3ª rodadas de blocos 
no polígono do pré-sal terem 
superaram muito as projeções 
iniciais da ANP. “Houve casos 
em que o ágio oferecido [sob a 

A arrecadação, ao longo dos próximos 30 anos,

será superior às previsões.

O ministro de Minas e Ener-
gia, Fernando Coelho Filho, 
pretende enviar ainda esta se-
mana à Casa Civil a proposta de 
modelagem de privatização da 
Eletrobras. O ministro aguarda 
o retorno do presidente a Bra-
sília para apresentar a versão 
atual.  O ministro participou 
ontem (30) de encontro com 
participantes do seminário 
sobre Matriz e Segurança Ener-
gética Brasileira promovido 
pela FGV, no Rio de Janeiro.

“O texto já está bastante 
adiantado entre as equipes 
técnicas da Fazenda, Planeja-
mento e Minas e Energia”, in-
dicou o ministro. Caberá à Casa 
Civil defi nir se será enviado ao 
Congresso um “projeto com 
urgência urgentíssima ou MP, 
porque a nossa ideia é que seja 
o mais rápido possível”.

Vencida essa etapa, Coelho 
Filho disse que a atenção se 
voltará à reforma do setor 
elétrico, cujas contribuições 
recebidas na consulta pública 
já foram processadas e serão 
encaminhadas ao Congresso 
sob a forma de projeto.

Ainda sobre a questão elé-
trica, Coelho Filho confi rmou 
que, em razão da situação dos 

Ministro de Minas e Energia, 

Fernando Coelho Filho.
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Temer assinou MP 
que prorroga adesão 

Brasília - Relator do Refi s na 
Câmara, o deputado Newton 
Cardoso Júnior (PMDB-MG) 
anunciou no fi m da tarde de 
ontem (30), que o presidente 
Michel Temer assinou nova 
medida provisória (MP) pror-
rogando de 31 de outubro até 
14 de novembro o prazo de 
adesão ao programa de parce-
lamento tributário com a União. 

“Conforme adiantamos, o 
presidente Temer assinou a MP 
que prorroga a adesão ao Refi s 
até 14 de novembro”, escreveu 
o peemedebista em sua conta 
ofi cial no Twitter. A MP deve ser 
publicada no Diário Ofi cial da 
União ainda hoje (31), segundo 
o líder do governo na Câmara, 
deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB). 

O governo poderia deixar 
de arrecadar de R$ 1 bilhão a 
R$ 1,2 bilhão caso mantivesse 
o prazo atual de adesões ao 
Refi s, de acordo com cálculos 
do relator da MP do programa 
no Senado, o senador Ataídes 
Oliveira (PSDB-TO) (AE).

Arrecadação com leilão do pré-sal 
pode chegar a R$ 600 bilhões

forma de óleo lucro] ao governo 
chegou a mais de 200%. Aí, nós 
tivemos que recalcular as nossas 
estimativas inciais”.

“E elas indicavam que a 
União, estados e municípios 
receberiam ao longo de mais 
de 30 anos de contrato cerca 
de R$ 400 bilhões em royalties, 

participação especiais, tributos 
e óleo lucro. Mas, com o ágio 
obtido, tivemos que recalcu-
lar o valor, e a nova previsão 
indica que a arrecadação total 
ao longo das próximas três 
décadas posteriores ao início 
da produção pode chegar a R$ 
600 milhões”, afi rmou (ABr).

Recursos para a ciência 
podem ser insufi cientes

de recursos são as parcerias.
Leal Ferreira, almirante de 

esquadra, destacou a importân-
cia de parcerias também com a 
academia. “Há mais de 60 anos 
que a Marinha trabalha com a 
academia. O convênio que nós 
tivemos com a USP permitiu a 
crianção do curso de engenharia 
naval em São Paulo, que existe 
até hoje, e vários outros convê-
nios com outras universidades”, 
lembrou (ABr).

Dodge: pena contra trabalho 
escravo deve ser maior

crime. Um crime que afeta a 
dignidade da pessoa humana 
não é um crime pouco grave, 
é um crime muito grave, e a 
pena tem que ser proporcional. 
A pena mínima é muito baixa”, 
opinou. Um levantamento feito 
pelo MPF contabilizou mais de 
450 processos espalhados pelo 
Brasil contra pessoas suspeitas 
de submeter outras à escravi-
dão – todos sem solução, seja 
pela condenação ou absolvição. 

Dodge voltou a criticar 
como “retrocesso” a portaria 
recentemente publicada pelo 
Ministério do Trabalho (ABr).

Eletrobras: quase fi nalizado 
o modelo de privatização

reservatórios, o governo já 
considera a possibilidade de 
despachar por fora de ordem de 
mérito, isto é, comprar energia 
mais cara. “Está sendo cogita-
do; decidido, não. A gente tem, 
sim, uma preocupação com a 
situação”. Lembrou que já vem 
alertando há algum tempo que 
não há risco mais severo de 
desabastecimento, mas que 
haverá impacto, “como já vem 
ocorrendo”, nas tarifas para o 
consumidor.

O ministro comentou que 
mantém encontros periódicos 
com autoridades do setor elé-
trico (ABr). 

Indicador de Incerteza da 
Economia recua 8,3 pontos

que é baseado na frequência de 
notícias com menção à incerteza 
nas mídias impressa e online, 
caiu 6,5 pontos. O componente 
Expectativa, que é construído a 
partir das dispersões das previ-
sões de especialistas para a taxa 
de câmbio e para a infl ação ofi -
cial, também recuou 6,5 pontos. 
A maior queda, no entanto, fi cou 
com o componente Mercado, 
que é baseado na volatilidade 
do mercado acionário, medido 
pelo Ibovespa: 7,3 pontos (ABr).
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OPINIÃO
500 anos de um gesto de 
ousadia pela Fé: Lutero 
enfrentava a hipocrisia

Martinho Lutero 

(1483-1546) foi um 

monge da ordem de 

Santo Agostinho, 

doutor de teologia 

pela Universidade de 

Wittenberg, onde se 

tornou professor de 

teologia bíblica, cargo 

que exerceu até o fi m da 

vida

Através de seus estudos 
pode constatar a inco-
erência praticada pela 

Igreja Católica ao colocar as 
“boas obras” em posição de 
maior importância que a fé.

No ano de 1517, Lutero fi xou 
na porta da igreja do castelo 
de Wittenberg, seu polêmico 
texto ‘As 95 teses contra a 
Igreja’, no intuito de chamar a 
atenção para os inúmeros erros 
que a Igreja e seus dirigentes 
estavam cometendo. 

Mas ao invés de abrir um 
espaço para o diálogo, as au-
toridades clericais tentaram 
impor a retratação imediata 
de Lutero, o qual negou ter-
minantemente. Afi nal, Lutero 
não se considerava errado, mas 
sim preocupado com os erros 
de outros membros do clero. 
A recusa da retratação acabou 
por se transformar numa ati-
tude perigosa, implicando no 
enfrentamento direto da Igreja 
Católica e da autoridade do 
imperador. 

Em 1520, Lutero foi exco-
mungado pelo papa Leão X 
(oriundo da poderosa família 
Médici, e cujo pai, Lourenço 
Magnífi co, havia lhe compra-
do o título de cardeal aos 13 
anos de idade) e queimou 
publicamente a Bula Papal 
que continha sua excomunhão. 
Perseguido pelo imperador e 
pelo papa, fi cou escondido sob 
a proteção do príncipe da Saxô-
nia e nesse período realizou a 
tradução do Novo Testamento 
para o alemão. 

Tomando por base Santo 
Agostinho, Lutero construiu 
uma doutrina própria, manten-
do apenas dois sacramentos (o 
batismo e a eucaristia), defen-
deu o uso do alemão nos cultos, 
a livre interpretação da Bíblia 
e contestava a transubstancia-
ção (a transformação do pão 
e vinho em corpo e sangue de 
Cristo durante a eucaristia) de-
fendendo a consubstanciação 
(o pão e vinho seriam aceitos 
simbolicamente, sem mudança 
de matéria), e nesse momento, 
Cristo se faria presente, rece-
bendo aquelas oferendas.

O interesse da nobreza em 
apoiar Lutero era quebrar o 
domínio da Igreja no seio do Im-
pério, já que esta detinha cerca 
de 30% das terras e, assim, a 

ruptura com Roma poderia 
representar o desrespeito à 
autoridade papal e imperial, 
favorecendo o confi sco de bens 
e terras da Igreja Católica pela 
nobreza, fato que esclarece a 
adesão rápida de parte dos no-
bres ao pensamento de Lutero.

As ideias luteranas também 
tomaram corpo entre os cam-
poneses, fomentando várias 
revoltas camponesas no Sacro 
Império e impondo um estado 
de tensão que foi acompa-
nhado de saques e pilhagens, 
bem como do massacre dos 
revoltosos. Lutero, no entanto, 
encontrava-se sob a prote-
ção da nobreza e talvez essa 
condição tenha induzido seu 
posicionamento em favor da 
nobreza e favorável à repressão 
dos camponeses.

Por volta de 1530, um outro 
agostiniano, Felipe de Melan-
chton, expôs integralmente 
as ideias de Lutero na cida-
de de Augsburgo, o que foi 
denominado a Confi ssão de 
Augsburgo, doutrina renegada 
pela nobreza católica. Lutero 
não chegou a ver o término 
da crise religiosa, porque a 
solução para a questão só ocor-
reu em 1555 com um acordo 
entre luteranos e católicos, a 
Concordata de Augsburgo, na 
qual se estabeleceu o princípio 
“cujus regio, ejus religio”, ou 
seja, “tal príncipe, tal religião”. 
Dessa maneira os príncipes es-
colhiam a religião a ser adotada 
em suas terras e a população 
deveria acatar.

O luteranismo teve uma 
maior aceitação na região norte 
da Alemanha, enquanto o sul 
permaneceu católico em sua 
maioria, mas também chegou 
a outros países como Suécia, 
Dinamarca e Noruega. Com a 
emigração para o continente 
americano, o luteranismo 
chegou ao Novo Mundo, es-
pecialmente na América do 
Norte. Posteriormente, já no 
século XIX, atingiu outras 
regiões do planeta, seja pela 
imigração, seja pelo missiona-
rismo religioso.

Lutero não poderia imaginar 
o impacto de seu gesto ao longo 
tempo, provocando a abertura 
de um processo que levaria 
a novas formas de vivência 
do cristianismo, moldando 
sociedades e pensamentos: o 
cristianismo da Reforma. 

Ao mesmo tempo, fi caria 
assustado, no século XXI, com 
os abusos praticados por uma 
fração dos segmentos do cris-
tianismo quanto às relações 
espúrias com o poder político 
e econômico, inclusive, con-
trariando uma de suas ideias, 
a defesa do Estado laico. 

(*) - É professor de história do 
Cursinho da Poli.

Elias Feitosa de Amorim Junior (*)
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A informação é publicada 
poucos dias antes do 
início da Conferência da 

ONU sobre Mudança Climática, 
que será realizada entre os 
dias 6 e 17 de em novembro na 
cidade alemã de Bonn.

Em 2016, a concentração 
atmosférica de CO2 - principal 
gás de efeito estufa de longa 
duração - alcançou 403,3 par-
tes por milhão (ppm), acima 
das 400 registradas em 2015. 
Segundo a OMM, atualmente a 
concentração de CO2 na atmos-
fera representa 145% dos níveis 
pré-industriais (antes de 1750). 
A agência da ONU atribui o au-
mento recorde de 3,3 partes por 
milhão da média anual, em par-
te, ao resultado das atividades 
humanas combinadas com um 
intenso impacto do fenômeno 
meteorológico El Niño, que teve 
devastadores efeitos em várias 
áreas do mundo entre 2015 e 
os primeiros meses de 2016.

O fenômeno provocou secas 

O fenômeno provocou secas nas regiões tropicais e reduziu a 

capacidade dos “sumidouros” - como as fl orestas, a vegetação e 

os oceanos - para absorver CO2.

O Índice de Confi ança do Em-
presário do Comércio, medido 
pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), cresceu 0,3% 
de setembro para outubro e 
atingiu 107,2 pontos, em uma 
escala de zero a 200. Em relação 
a outubro de 2016, a alta chegou 
a 10,3%. De acordo com a CNC, 
107,2 pontos é considerada uma 
avaliação positiva, acima da “zona 
de diferença” da escala que se 
localiza nos 100 pontos.

Apesar da alta de 0,3%, os em-
presários estão menos otimistas 
em relação ao momento presente 
do que estavam em setembro. O 
subíndice das condições atuais 
do comércio recuou 0,6%, com 
quedas nos três componentes: 
avaliação sobre a economia 
(-0,6%), sobre o setor do comér-
cio (-0,7%) e sobre o seu próprio 

negócio (-0,5%). Por outro lado, 
o subíndice de expectativas cres-
ceu 0,3% de setembro para outu-
bro, mostrando que a confi ança 
dos empresários em relação ao 
futuro melhorou. As expectativas 
cresceram em relação ao futuro 
da economia (0,7%) e dos seus 
próprios negócios (0,1%). A 
confi ança em relação ao futuro 
do setor fi cou estável.

O subíndice da intenção de 
investimentos foi o que teve o 
melhor desempenho, com alta de 
1,1%, devido a avanços de 1,3% 
na contratação de funcionários, de 
1% na avaliação sobre os estoques 
e de 0,8% nos investimentos na 
empresa. Na comparação com 
outubro de 2016, houve altas de 
34,7% nas condições atuais, de 
1,2% nas expectativas e de 9,7% na 
intenção de investimentos (ABr).

Humanidade corre 
risco de suicídio, 
diz Papa

Após o Vaticano negar que 
o papa Francisco estaria tra-
balhando para mediar a crise 
entre os Estados Unidos e 
Coreia do Norte, o Pontífi ce 
disse ontem (30) que “a huma-
nidade corre risco de suicídio” 
fazendo referência ao uso de 
armas nucleares. Durante vi-
sita a sede do Dicastério para 
o Desenvolvimento Humano 
Integral, a subsecretária Flami-
nia Giovanelli, afi rmou à rádio 
Vaticano, que ao falar sobre 
armas nucleares, a declaração 
de Francisco foi repleta de 
“palavras muito fortes”.

“O papa ressaltou novamen-
te, algo que faz habitualmente, 
o fenômeno do comércio das 
armas. Ele reiterou a denúncia 
desse comércio que estimula e 
sustenta esse confl itos, que não 
são surtos, mas, sim uma guerra 
real”, acrescentou Giovanelli. 
Para Jorge Mario Bergoglio, 
“a ameaça que, infelizmente, 
esteve presente há décadas, 
mas às vezes se torna mais 
aguda na atualidade”, é um risco 
ao “suicídio da humanidade”, 
fi nalizou a subsecretária do 
Dicastério (ANSA).

O número de latrocínios 
(roubos seguidos de morte) 
cresceu 57,8% em sete anos no 
país. A conclusão está no 11º 
Anuário do Fórum Brasileiro de 
Segurança, lançado ontem (30) 
em São Paulo. De acordo com 
o estudo, que concentra esta-
tísticas ofi ciais das autoridades 
de segurança dos estados, em 
2016 foram registrados 2.514 
assassinatos cometidos durante 
o ato do roubo ou em consequ-
ência dele. Na edição anterior 
do estudo, divulgada em 2010, 
o número havia sido de 1.593.

Em 19 estados houve aumen-
to nesse tipo de crime. Rondô-
nia (124%), Tocantins (73%) e 
Rio de Janeiro (70%) foram os 
estados com maior crescimen-
to. No outro extremo, entre as 
unidades da federação em que 
os índices de latrocínio regredi-
ram, as principais quedas foram 
em Roraima (45%), Paraíba 
(28%) e Amapá (23%). Nos 
seis estados mais populosos 
além do Rio de Janeiro, foram 
registradas altas em São Paulo 

Rondônia, Tocantins e Rio de Janeiro foram os estados com 

maior crescimento no número de casos.

Os peritos da Polícia Federal 
destacados para investigar o 
incêndio no Parque Nacional 
da Chapada dos Veadeiros já 
estão em contato com técnicos 
do ICMBio para os levantamen-
tos preliminares. O incêndio, o 
maior já registrado na região, 
consumiu mais de 25% da área 
total do parque. A investigação 
já havia sido solicitada pelo 
Ministério do Meio Ambiente 
e cobrada pelo Ministério Pú-
blico Federal (MPF).

Na semana passada, o MPF 
em Luziânia (GO) cobrou 
esclarecimentos da Polícia 
Federal, do Parque Nacional 
da Chapada dos Veadeiros e 
do município de Alto Paraíso 
de Goiás. Como um dos ar-
gumentos para suspeitar de 
incêndio criminoso, o MPF 
destaca que o local foi palco 
de intensa disputa judicial, 
especialmente no processo 
de ampliação do parque, que 
passou de 65 mil para 240 mil 
hectares. Uma das hipóteses 
é de que o incêndio foi orde-
nado por pessoas contrárias 

Brigadistas e voluntários trabalharam 24 horas por dia para 

combater o incêndio no Parque Nacional

da Chapada dos Veadeiros.
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Concentração de dióxido de carbono 
na atmosfera bate recorde em 2016

A concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera aumentou em 2016 até atingir níveis 
recordes, informou ontem (30) a Organização Meteorológica Mundial (OMM) em seu boletim anual 
sobre o impacto dos gases de efeito estufa

de anos, ou seja, no Plioceno 
Médio, quando a temperatura 
era de 2 a 3 graus superior e 
o nível do mar entre 10 e 20 
metros acima do atual.

O crescimento demográfi co, 
as práticas agrícolas mais in-
tensivas, o maior uso da terra, 
aumento do desmatamento, 
a industrialização e o uso de 
energia procedente de fontes 
fósseis contribuíram para uma 
aceleração da taxa de aumento 
da concentração de gases de 
efeito estufa na atmosfera des-
de o início da era industrial. “In-
felizmente, não vimos números 
positivos na concentração dos 
principais gases de efeito estufa 
até agora”, disse, em entrevista 
coletiva. o secretário-geral da 
OMM, Petteri Taalas, que en-
viou mensagem aos governos: 
há “necessidade urgente de 
elevar o nível de ambição se 
queremos cumprir seriamente 
os objetivos do Acordo de Paris” 
(ABr/EFE).

nas regiões tropicais e reduziu a 
capacidade dos “sumidouros” - 
como as fl orestas, a vegetação e 
os oceanos - para absorver CO2. 
Em observações diretas, não 
se viram esses níveis de con-
centração de CO2 em 800 mil 

anos, assegura a OMM em seu 
boletim. Se forem empregados 
os indicadores indiretos para 
medir a quantidade de CO2 na 
atmosfera, níveis similares aos 
de agora foram observados no 
período de 3 milhões a 5 milhões 

Peritos da PF já atuam para 
investigar incêndio na Chapada

à ampliação.
Segundo o ICMBio, o trabalho 

dos policiais será de inteligência 
e o instituto não tem infor-
mações mais precisas do que 
estão fazendo ou quem estão 
investigando no momento. 
O incêndio está sob controle 
desde domingo (29), com a 
ajuda da chuva que chegou ao 
local e colaborou para redução 

das temperaturas. O ICMBio 
analisará imagens de satélite 
para constatar a real área 
total queimada. Nos últimos 
dias, mesmo apagado, o fogo 
voltava a surgir seja por altas 
temperaturas seja pela, ainda 
não confi rmada, ação huma-
na. Por esta razão, o ICMBio 
aguarda mais dados para 
declarar o fogo extinto (ABr).

Cresce a confi ança do 
empresário do comércio

Número de latrocínios cresce 
57,8% em sete anos no Brasil

(1,2%), Bahia (1,4%), Paraná 
(8,3%), Rio Grande do Sul 
(17,1%) e Pernambuco (45%). 
Apenas em Minas Gerais houve 
recuo, de 10,6%.

Na relação entre o número de 
latrocínios e a população, o Pará 
aparece como o mais violento, 
com 2,6 casos por 100 mil ha-
bitantes no ano. Outros quatro 
estados superaram o índice de 
2/100mil: Pará, Goiás, Amapá, 
Amazonas e Sergipe. Na outra 

ponta da tabela, Tocantins, São 
Paulo, Santa Catarina, Paraíba, 
Paraná e Minas Gerais fi caram 
abaixo de um por 100 mil. A taxa 
média do paíse é de 1,2 latrocí-
nios a cada 100 mil habitantes.

Para especialistas, a alta ge-
neralizada tem relação direta 
com a crise econômica que o 
país tem enfrentado. Sem re-
cursos, os estados reduziram 
os investimentos em estrutura e 
pessoal nos últimos anos (ABr).

Mercado aumenta para 
3,08% projeção da 
infl ação para este ano

O mercado financeiro au-
mentou ontem (30) pela quarta 
semana seguida a projeção para 
a infl ação este ano. Desta vez, o 
cálculo para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) subiu de 3,06% para 
3,08%. A estimativa consta do 
boletim Focus, uma publicação 
divulgada no site do Banco 
Central (BC) todas as semanas, 
com projeções para os principais 
indicadores econômicos.

Para 2018, a estimativa para 
o IPCA foi mantida em 4,02% 
há três semanas consecutivas. 
As projeções para 2017 e 2018 
permanecem abaixo do centro 
da meta de 4,50%, que deve 
ser perseguida pelo BC. Essa 
meta tem ainda um intervalo 
de tolerância entre 3% e 6%.

Para alcançar a meta, o BC 
usa como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 
atualmente em 7,5% ao ano. A 
expectativa do mercado fi nan-
ceiro para a Selic ao fi nal de 2017 
e de 2018 segue em 7% ao ano. 
A estimativa para a expansão do 
Produto Interno Bruto (PIB) foi 
mantida em 0,73% este ano, e 
em 2,5% para 2018 (ABr).
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Seis dicas para
fugir do estresse

A - Treinamento Gratuito
O Enem está chegando, muitos alunos estão se dedicando cada vez mais 
para conseguir bolsas de estudo ou vaga em universidade pública, pois 
boa parte das difi culdades destes jovens estão relacionadas a questões 
fi nanceiras. Pensando nisso, o empresário Richard Crivelari lançou o 
‘BoraFacul’, uma plataforma de treinamento gratuita, para que eles 
possam ter uma opção de se preparar nesta reta fi nal, sem se preocupar 
com custos. Possui todas as provas reais desde 1998, totalizando 2500 
perguntas com vídeos explicativos em cada uma delas, além de um plano 
de estudo completo onde o aluno programa de acordo com seu tempo 
disponível para estudar. Para saber mais, acesse: (www.borafacul.com.br).

B - Jovem Profi ssional 
A Cargill está com um novo processo seletivo para a escolha de jovens 
profi ssionais. Em parceria com a Cia. De Talentos, serão ofertadas 19 
vagas para candidatos dos cursos de Administração, Agronomia, Ciên-
cias Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências dos 
Alimentos, Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Engenha-
rias, Marketing, Medicina Veterinária, e Zootecnia. As oportunidades 
são para as cidades de São Paulo, Uberlândia, Santarém, Rio Verde e 
Ilhéus. Os interessados poderão fazer suas inscrições pelo site (www.
novostalentoscargill.com.br), até o dia 21 de novembro.

C - Combate à Corrupção
Em busca de propostas inovadoras para combater a corrupção, promover 
a transparência e simplifi car as informações sobre os gastos públicos, 
o Tribunal de Contas do Estado promove o Concurso Cultural ‘Ideias.
TCESP 2017’. O tema da competição - direcionada a empreendedores 
digitais, startups, Ongs, ciberativistas e servidores públicos - será ‘Trans-
parência e qualidade dos gastos públicos’. Os participantes deverão criar 
uma ferramenta que permita o aperfeiçoamento dos processos, rotinas 
e atividades do controle externo e social. As inscrições estão abertas. 
O regulamento e o formulário para a inscrição estão disponíveis no link 
(https://www4.tce.sp.gov.br/ideias2017).

D - Dinheiro Virtual
A ascensão das criptomoedas já impulsiona a criação de novos negócios 
em torno do dinheiro virtual. Cada vez mais tem se falado sobre bitcoins, 

altcoins, e o mercado precisa estar preparado para esse novo tipo de 
investimento e se aprimorar mais no assunto. Diante desse cenário, a 
Trevisan Escola de Negócios criou o curso, na área de Educação Execu-
tiva, sobre “Criptomoedas e Investimentos Digitais”. As aulas introduzem 
a tecnologia e suas aplicações, abordando aspectos práticos capazes 
de proporcionar ao participante o conhecimento e a segurança inicial 
necessária para entrar no mercado das moedas digitais. Os encontros 
estão marcados para os dias 7, 9 e 27 de novembro. Mais informações 
(www.trevisan.edu.br) tel. (11) 3138-5204. 

E - Economia Criativa
O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo realiza a terceira edição 
do Fórum Belas Artes de Economia Criativa, evento gratuito e aberto ao 
público para discussão e apresentação de cases, propostas e oportunidades 
das indústrias criativas. Acontece nos próximos dias 9 e 10 em sua sede 
(Rua José Antonio Coelho, 879, Vila Mariana), onde serão debatidos os 
novos modelos que impactam positivamente a economia do Brasil. Seis 
temas serão abordados: Empreendedorismo, Autoconhecimento, Diver-
sidade, Bio/Natureza, Tecnologia e o Analógico, todos defi nidos de acordo 
com a missão de criar, produzir e difundir conhecimento por meio das 
ciências humanas e sociais. Inscrições no site (www.belasartes.br/forum).

F - Investindo na América
No próximo dia 7, às 19h30, no Tryp Iguatemi Hotel (Rua Iguatemi, 
150), a Driftwood Acquisitions & Development, com sede em Miami, 
promove o evento ‘Investindo na América’. O advogado Alexandre Piquet, 
com destacada atuação na Flórida, em casos de imigração, transações 
imobiliárias, formação de empresas, aquisição de propriedades e obten-
ção de vistos, vai apresentar principais informações para quem deseja 
investir ou até mesmo viver nos Estados Unidos. Entre os temas, estão 
o panorama geral do mercado dos EUA e, mais especifi camente, da 
Flórida; estruturas jurídicas para investimentos nos EUA; tratamento 
fi scal para brasileiros; green card via investimento EB-5 e oportunida-
des de investimento. Inscrições e mais informações pelo site: (www.
investindonaamerica.com.br).

G - Multinacional Alemã
A Henkel, líder global em marcas e tecnologias em três áreas de negócios: 
Adhesive Technologies, Beauty Care e Laundry & Home Care, abre seu 

processo seletivo para o Programa de Estágio. Para participar da seleção 
é preciso ter conhecimento intermediário ou avançado de inglês e estar 
cursando o penúltimo ano de graduação dos cursos de Administração, 
Engenharias, Química, Economia, Relações Internacionais, Marketing, 
Comunicação Social, Comércio Exterior e áreas afi ns. As vagas são para 
as cidades paulistas: São Paulo, Jundiaí, Itapevi e Diadema. As inscrições 
podem ser feitas de segunda-feira (30/10) a 17 de novembro pelo site 
(www.ciadeestagios.com.br/henkel). 

H - Carro dos Sonhos 
A Toyota do Brasil abriu as inscrições da sexta edição do ‘Carro dos So-
nhos’, concurso cultural de desenho da montadora. Os desenhos deverão 
ser entregues em qualquer concessionária Toyota no Brasil ou enviados 
por correspondência no endereço descrito no regulamento. O concurso 
estimula a criatividade junto aos jovens. O concurso de arte irá premiar 
vencedores em três categorias por faixa etária: de quatro a sete anos, 
de oito a 11 anos e de 12 a 15 anos. Na etapa nacional, os vencedores 
ganharão tablets, notebooks, vídeo games entre outros prêmios. Os 
vencedores da etapa global vão ao Japão conhecer a matriz da Toyota. 
Interessados poderão efetuar o cadastro pela internet, acessando o 
endereço: (toyotadreamcar.com.br) até 02 de fevereiro de 2018. 

I - Voos Extras
Com a proximidade do período de festas e férias escolares, a GOL 
Linhas Aéreas Inteligentes anuncia sua malha de alta temporada de 
verão contemplada com sete mil voos extras de dezembro a fevereiro, 
o equivalente a mais de um milhão de assentos adicionais. Os clientes 
terão à disposição novas rotas e opções de voos partindo de 43 desti-
nos da companhia, facilitando e ampliando as alternativas das pessoas 
que costumam viajar durante este período. A frota padronizada de 
aeronaves Boeing 737 permite que a GOL faça estas movimentações 
aumentando a oferta em destinos mais procurados nestes períodos. 
Todos os voos extras estão disponíveis para venda no site da companhia 
(www.voegol.com.br).  

J - Camisetas Recicláveis
A C&A foi vencedora do prêmio ‘Ethical Corporation Responsible Busi-
ness Awards’ na categoria Inovação Sustentável do Ano, pelo lançamento 
global, da sua primeira coleção circular de camisetas com certifi cação 
em nível Gold da Cradle to Cradle™, realizado neste ano. O pioneirismo 
da empresa em lançar um produto inovador e impactante como esse no 
mercado foi reconhecido pelos jurados que consideraram o case “uma 
inspiração para toda a indústria de moda”.   As peças, desenhadas para 
serem recicladas, foram feitas com 100% de algodão mais sustentável, 
usando apenas materiais seguros e confeccionadas de forma social e 
ambientalmente responsáveis. Saiba mais  em: (http://sustentabilidade.
cea.com.br).

A - Treinamento Gratuito
O Enem está chegando, muitos alunos estão se dedicando cada vez mais 

altcoins, e o mercado precisa estar preparado para esse novo tipo de 
investimento e se aprimorar mais no assunto. Diante desse cenário, a 
Trevisan Escola de Negócios criou o curso na área de Educação Execu

Estresse todo mundo 

tem, é uma reação 

natural do corpo a 

alguma ameaça externa

Desde o tempo das 
cavernas, ele atua em 
benefício do ser huma-

no, já que, quando o homem 
precisava caçar, o estresse 
preparava o seu corpo para 
que tivesse mais foco e mais 
refl exos. É isso mesmo: nos 
momentos certos, o estresse 
é positivo. O grande problema 
é que, atualmente, ocorre com 
tamanha frequência que acaba 
sobrecarregando o organismo 
e prejudicando a saúde.

Os fatores que geram o es-
tresse já são bem conhecidos 
por muitos. Os mais comuns 
são as preocupações, a falta 
de tempo e os problemas 
familiares. Já os efeitos são 
bem variados: dor de cabeça, 
tensão ou dor muscular, fadi-
ga, distúrbios de sono, raiva, 
ansiedade, falta de motivação, 
falta de foco, irritabilidade etc. 

Sempre digo que o estresse 
pode ser bem leve, mas que, 
se acumulado e não receber 
nenhuma intervenção, ele 
acaba com a nossa saúde. É 
uma preocupação aqui, outra 
ali, difi culdades na carreira, 
problemas fi nanceiros ou de re-
lacionamentos que fazem com 
que o problema se agrave. Não 
espere chegar ao mais elevado 
nível de estresse para começar 
a pensar em qualidade de vida. 
Crie um plano de ação na sua 
agenda e estipule tarefas para 
melhorar o seu dia a dia. Para 
ajudá-lo a colocar isso em prá-
tica, selecionei algumas ações:

1 - Aceite o problema - Ter 
estresse não é o fi m do mundo, 
qualquer pessoa está sujeita a 
momentos de estresse na vida. 
Portanto, é fundamental que 
você aceite isso e previna-se. 
Deixar para mudar só depois 
que está doente pode ser tarde 
demais. Admitir o problema 
ajuda a tomar a atitude de mu-
dar. Negar só vai te prejudicar; 

2 - Seja mais produtivo - 

Quanto mais tempo você tiver 
para aquilo que você realmente 
gosta de fazer, menos estresse 
você terá. Com tempo dispo-
nível, consegue ir ao médico, 

praticar esportes, sair com os 
amigos, se dedicar mais a famí-
lia e aos sonhos. É outra vida!;

3 - Invista nos seus ho-

bbies ou na sua fé - Você 
precisa ter uma válvula de 
escape, algo que te ajude a se 
sentir melhor ao investir o seu 
tempo. Pode ser um hobby, um 
esporte, uma prática religiosa, 
meditação ou qualquer outra 
coisa que o deixe mais concen-
trado. Só você pode descobrir o 
que fazer, portanto não espere 
isso cair do céu. Saia do lugar 
e tente encontrar o melhor 
“remédio natural” para você;

4 - Faça diferente - De nada 
adianta saber que está estres-
sado e continuar insistindo 
naquilo que está minando sua 
resistência. É necessário fazer 
alguma mudança, pode ser na 
alimentação, no seu estilo de 
vida ou no trabalho. A regra é 
óbvia, se você fi zer as coisas 
do mesmo jeito, seu estresse 
permanecerá. Defi na as suas 
áreas de mudança e comece 
algo novo;

5 - Procure ajuda - Não 
tente enfrentar estresse sozi-
nho. Cercado de pessoas que 
gostam de você, fi ca mais fácil 
resolver o problema. Converse 
com o seu chefe, familiares ou 
amigos. Peça ajuda para mar-
car médicos, para acompanhá-
-lo nos exames, para fazer algo 
diferente, para ir com você à 
academia ou simplesmente 
para aproveitar mais a vida;

6 - Nem tudo é tão grave 

quanto parece - Que muita 
gente faz tempestade em copo 
de água é inegável. Quantas 
tarefas urgentes não são tão 
urgentes assim? Quantas si-
tuações que até então eram 
pouco complicadas tomaram 
proporções gigantes de repen-
te? A próxima vez que surgir 
um problema, analise com ob-
jetividade em vez de alimentá-
-lo. Um pouco de leveza ajuda 
muito a reduzir o estresse e 
a focar os pensamentos em 
atitudes mais relaxantes.

(*) - Especialista em administração 
de tempo e produtividade e CEO 

da TriadPS, empresa multinacional 
especializada em programas e 

consultoria na área de produtividade, 
colaboração e administração do 

tempo (www.triadps.com.br) e
(www.maistempo.com.br).

Christian Barbosa (*)

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO DÁ SEGURANÇA AO 
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

da contabilidade depende de informações fornecidas pela 
administração da empresa para a qual ele presta serviços. 
Porém, por engano ou má fé, nem sempre as informações a 

da contabilidade deve resguardar-se por meio da Carta de 
Responsabilidade da Administração.

dos documentos que serviram de base para a elaboração da 
escrituração contábil. A cada encerramento do exercício contábil, 
essa carta deve ser emitida pela administração da empresa.

Em casos de fraude, a carta é o documento que comprova 

elaborou a demonstração contábil baseado em informações 
incorretas fornecidas pela administração.

A Carta de Responsabilidade da Administração foi instituída 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio da 
Resolução n.º 1.457/2013. Esta resolução alterou a Resolução 
CFC n.º 987/2003, que regulamenta a obrigatoriedade do 
contrato     de prestação de serviços contábeis.

Conforme determinações do CFC, a exigência da entrega 
da carta deve constar nos contratos de prestação de serviços, 

quando os contratos antigos forem renovados.
O descumprimento desse regulamento é passível de 

punição nos termos da Resolução CFC n.º 1.370/2011 e do 

A Resolução CFC n.º 987/2003 traz em seus anexos, além 
da Carta de Responsabilidade da Administração, os modelos 
básicos de Contrato e Distrato de Prestação de Serviços 
Contábeis. Ela pode ser acessada no link Legislação Contábil, 
no portal do CRCSP – www.crcsp.org.br.

Carta de Responsabilidade da Administração”, declarou 

As micro e pequenas empresas respondem por 27% do PIB.

É a maior quantidade já registrada desde março de 2016, 
base inicial do histórico levantado.

De acordo com os economistas da Serasa, a perda do 
poder de compra do consumidor, decorrente do desemprego e 
da situação instável da economia, impactam fortemente as micro 
e pequenas empresas. As MPEs respondem por 27% do PIB. Por 
isso, o recorde de inadimplência traz preocupação para o setor. 
O caminho para os empresários que estão nessa situação passa 
pela renegociação das contas atrasadas e conseqüente reinserção 
no mercado de crédito.

Do total de 4,8 milhões de MPEs inadimplentes em agosto, 45,4% 
eram companhias comerciais, 45,3% prestadores de serviços e 
8,8% indústrias. A região Sudeste é a que concentra a maior 
porcentagem de micro e pequenas empresas inadimplentes, com 
53,6% do total. Em seguida está o Nordeste, com 16,5%; Sul, com 
15,8%; Centro-Oeste, com 8,7% e Norte, com 5,3%. Em agosto, 
entre os estados, São Paulo teve o maior número de empresas 
negativadas, com 32,4% do total. Em seguida Minas Gerais, com 
11,1%, e Rio de Janeiro em terceiro, com 8,0% (Serasa Experian).

O Índice Geral de Preços – 
Mercado (IGP-M) encerrou 
outubro com variação de 0,20%, 
resultado abaixo do registrado 
em setembro último (0,47%) . 
No mesmo mês de 2016, o índice 
tinha alcançado 0,16%. No acu-
mulado desde janeiro, houve 
queda de 1,91% e nos últimos 
12 meses, o índice caiu 1,41%. 
Este último é que serve de base 
de cálculo para a renovação dos 
contratos de aluguel.

O levantamento é feito pelo 
Ibre/FGV, com dados coletados 
entre os dias 21 do mês anterior 
e 20 do atual. A pesquisa mostra 
que o recuo foi infl uenciado 
pela desaceleração no setor 
atacadista. O Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA) pas-
sou de uma alta de 0,74% para 
0,16%. De janeiro a outubro, 
o IPA teve queda de 4,37% e 
em 12 meses, recuo de 3,86%. 
Entre os grupos que mais con-

tribuíram para a redução estão 
os produtos agropecuários, com 
queda acumulada em 12 meses 
de 16,68%.

Em outubro, o grupo maté-
rias-primas brutas foi nega-
tivo em 1,05% ante uma alta 
de 1,81%, no mês anterior. 
Tiveram destaque as com-
modities (produtos primários 
com cotação no mercado in-
ternacional) minério de ferro 
(de 7,88% para -8,28%), bo-
vinos (de 8,89% para 0,76%) 
e mandioca (de 1,97% para 
-0,53%). Já os dois compo-
nentes restantes do IGP-M 
indicaram recomposição de 
preços. O Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC) passou 
de um recuo de -0,09% para 
uma alta de 0,28% e o Índice 
Nacional de Custo da Cons-
trução (INCC) teve variação 
de 0,19%, ante 0,14% no mês 
anterior (ABr).

O índice usado como base para reajustar o aluguel variou 

0,20%.
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Aumenta o número de micro e 
pequenas empresas inadimplentes
De acordo com levantamento inédito da Serasa Experian, em agosto de 2016, 4,8 milhões de micro e 
pequenas empresas brasileiras estavam no vermelho, 13,2% a mais que o registrado no mesmo mês de 2016

Infl ação do aluguel 
acumula queda de 1,41%



O direito a
desconexão do trabalho

Trabalho é meio de vida 

e não meio de morte

Essa afi rmação confronta 
a realidade de milhões 
de profissionais bra-

sileiros que são obrigados a 
enfrentar jornadas extenu-
antes de trabalho. E uma das 
características mais marcantes 
os últimos tempos é a cone-
xão 24 horas com o trabalho. 
Celulares, tablets, aplicativos, 
e-mails, entre outras ferramen-
tas e recursos provenientes das 
novas tecnologias transformou 
os trabalhadores em verdadei-
ros reféns.

A cultura profi ssional brasi-
leira está prejudicando a saúde 
do trabalhador em todos os 
aspectos: físico, emocional e 
psíquico. As empresas criaram 
uma rotina da qual partem da 
premissa que “trabalhador 
bom é aquele que fi ca online”. 
Atualmente, o trabalhador que 
não fi ca na empresa ou a dispo-
sição dela por 10, 12, 14 horas 
passa a ser discriminado. Os 
seus chefes e mesmo colegas 
de profi ssão o fazem parecer 
um “peixe fora d’água” por tra-
balhar as horas estabelecidas 
em contrato. 

É necessário desconectar do 
trabalho, ter uma vida social, 
cuidar da família, brincar com 
seus fi lhos, ter momentos de 
lazer, tomar um chopp com 
os amigos, sair para jantar 
com a esposa ou frequentar 
uma academia. É essencial 
para conseguir descarregar os 
problemas, renovar as ideias e 
“as baterias” para outro dia de 
trabalho. A conexão 24 horas 
cria e agrava problemas de 
saúde, sejam eles físicos ou 
psicológicos.

Vale citar um exemplo de 
um caso de um CFO de uma 
grande empresa que só pode 
tirar e gozar suas férias fora do 
país, após contratar um pacote 
de dados que possibilitasse 
que ele respondesse e-mails 
e mensagens pelo celular. Em 
um dos dias de seu descanso, 
o executivo respondeu mais de 
60 e-mails, ou seja, trabalhou 
como se estivesse em seu es-
critório e não pode desfrutar 
da companhia da esposa e 
dos fi lhos. Isso é saudável? É 
realmente necessário a em-
presa privar seus funcionários 
das férias? Criar uma pressão 
psicológica que não o deixa 
relaxado para curtir momentos 
preciosos com sua família?

Esse CFO, por exemplo, 
toma remédio para conseguir 
sobreviver a rotina desgastante 
do trabalho. Alguns números 
recentes são reflexo desse 
atentado contra a saúde do 
trabalhador. Os casos de 

transtornos psiquiátricos e 
doenças mentais no ambiente 
de trabalho estão crescendo 
no Brasil. 

As difi culdades geradas no 
meio ambiente do trabalho 
provocam uma série de proble-
mas como estresse, ansiedade, 
transtornos bipolares, síndro-
me de Burnout – caracteriza-
da por estresse profi ssional, 
exaustão emocional e tensão 
exorbitante gerada pelo exces-
so de trabalho – esquizofrenia 
e transtornos mentais relacio-
nados ao consumo de álcool e 
cocaína, entre outros males. 
Em 2016, foram registrados 
pela Previdência mais de 199 
mil casos de pessoas que se 
ausentaram das empresas pú-
blicas e privadas por sofrerem 
dessas enfermidades. Esse nú-
mero supera o total registrado 
em 2015, que foi de 170,8 mil 
casos de afastamentos.

Segundo a Previdência, 
foram registradas em 2016 o 
afastamento de 75,3 mil traba-
lhadores em razão de quadros 
depressivos, com direito a re-
cebimento de auxílio-doença, 
o que representa 37,8% de 
todas as licenças médicas 
motivadas por transtornos 
mentais e comportamentais. 
A OMS revela que até 2020 a 
depressão será a doença mais 
incapacitante do mundo. E, 
sem dúvida, essa conexão de 
24 horas com o trabalho levará 
ao crescimento desses índices 
e estimativas.

A Justiça do Trabalho en-
frenta esses casos de extensas 
jornadas e da conexão abusiva 
dos funcionários aplicando 
em suas decisões o dano 
existencial. Criado pela juris-
prudência, ou seja, pelo grande 
número de casos decididos por 
uma mesma corrente no Judi-
ciário trabalhista, o dano exis-
tencial combate as jornadas 
extenuantes e a necessidade 
da conexão. O dano existencial 
é uma espécie de indenização 
decorrente do impedimento 
que o trabalhador sofre em 
desfrutar sua vida pessoal. 
É uma ferramenta jurídica 
para impedir a frustação dos 
projetos pessoais e as sociais 
provocada por condutas ilícitas 
das empresas.

O trabalhado tem direito à 
desconexão. E a essa recente 
reforma sequer tocou no tema. 
Pelo contrário, flexibilizou 
direitos de forma inconstitu-
cional e certamente criará uma 
nova geração de trabalhadores 
doentes.

 
(*) - É Doutor e Mestre em Direito 

do Trabalho pela PUC-SP, professor 
de Direito e Processo do Trabalho 

da mesma, e sócio fundador do 
escritório Freitas Guimarães 

Advogados Associados.

Ricardo Pereira de Freitas Guimarães (*)

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

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Página 4

Política
São Paulo, terça-feira, 31 de outubro de 2017

www.netjen.com.br

Em debate o fi m 
da franquia de 
bagagem

A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara realiza 
hoje (31), audiência pública 
para discutir o fi m da franquia 
de bagagem em voos nacionais 
e internacionais. O debate 
foi proposto pelo deputado 
César Halum (PRB-TO). Ele 
lembrou que a Anac afi rmava 
que o fi m da franquia de baga-
gem resultaria em redução do 
valor dos bilhetes aéreos. “Na 
prática, a resolução liberou as 
companhias aéreas para esta-
belecer suas próprias políticas 
de cobrança pelas malas des-
pachadas”, disse.

Para Halum, as empresas 
não reduziram o preço das 
passagens. “O consumidor está 
pagando para despachar suas 
bagagens separadamente, o 
que aumenta efetivamente o 
valor da passagem. Ademais 
disto, não há clareza quanto 
às regras a serem aplicadas à 
cobrança efetivada” afi rmou. O 
deputado destacou ainda que, 
neste ano, a comissão aprovou 
o projeto que cancela a decisão 
da Anac de extinguir a franquia 
de bagagens em voos nacionais 
e internacionais (Ag.Câmara).

Parlamentares cobraram, durante sessão solene, mais 

incentivos ao turismo.

Durante a sessão solene 
ontem (30), que comemorou 
os dias nacional e mundial 
do Turismo, celebrados em 
27 de setembro, o deputado 
Herculano Passos (PSD-SP) 
afi rmou que é necessária a 
potencialização do segmento 
no Brasil. Para ele, isso resul-
taria na geração de empregos e 
no crescimento da economia.

O deputado, que também 
é coordenador da Frente 
Parlamentar Mista em Defe-
sa do Turismo e foi um dos 
autores do requerimento 
para a solenidade, lamentou 
ainda os refl exos da situação 
da segurança pública no País. 
“A fragilidade divulgada afasta 
turistas estrangeiros a virem 
ao Brasil, e os próprios brasi-
leiros deixam de viajar como 
antes”, disse.

O deputado Hildo Rocha 
(PMDB-MA), também autor 
do requerimento, ressaltou 
que o turismo mundial mo-
biliza mais de 1 bilhão de 
viajantes por ano e gera uma 
receita cambial de 1,2 trilhão 

Deve ser votada hoje (31) 
pela comissão mista que analisa 
a matéria a MP que defi ne pro-
cedimentos para a devolução 
de recursos indevidamente 
creditados por órgãos públicos, 
em instituições financeiras, 
para pessoas falecidas. É o caso 
de depósitos em conta para 
servidor público, pensionista 
ou usuário do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC).

De acordo com o governo, 
a medida pode acelerar a de-
volução aos cofres públicos, 
apenas no plano federal, de R$ 
600 milhões em créditos inde-
vidos já efetuados. Atualmente, 
informa o Planalto, há uma 
defasagem média de 59 dias 
entre o falecimento do servidor 
ou pensionista e a comunicação 
do óbito ao órgão de origem, 
o que resulta no acúmulo de 
recursos públicos em contas 
particulares, com possibilidade 
de saques irregulares.

Hoje os bancos difi cultam a 
restituição dos valores sob a 

alegação da existência de re-
solução do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) que atribui 
apenas ao próprio correntista 
poder para movimentar sua 
conta ou autorizar um débito. 
Para o relator, senador Hum-
berto Costa (PT-PE), a pro-
posta resguarda os interesses 
dos entes públicos nas três 
esferas federativas quanto à 
restituição dos valores e, ainda, 
oferece segurança jurídica às 
instituições fi nanceiras para a 
devolução dos recursos, sem 
risco de questionamento legal.

Pelo texto original da MP, a ins-
tituição fi nanceira fi ca obrigada 
a bloquear o montante indevida-
mente transferido tão logo receba 
a requisição e o documento 
comprobatório do falecimento 
do titular da conta. Então, passa a 
correr o prazo para a devolução do 
montante ao órgão pagador. Não 
sendo sufi ciente o saldo em conta, 
o banco terá de devolver o valor 
disponível naquele momento (Ag.
Senado).

Segurança privada em 
eventos esportivos

A segurança nos eventos es-
portivos, realizada atualmente 
apenas por forças das polícias 
militares, pode passar a envol-
ver também serviços de guardas 
privadas. É o que estabelece 
projeto previsto para ser votado 
na Comissão de Transparência 
e Governança do Senado, em 
reunião marcada para esta 
quinta-feira (1º). Com altera-
ções no Estatuto de Defesa do 
Torcedor, a proposta é da CPI 
do Futebol, que funcionou no 
Senado até dezembro de 2016. 

No relatório fi nal, a CPI jus-
tifi ca que o poder público não 
vem sendo capaz de garantir 
de modo integral a segurança 
dos torcedores nos estádios. 
O projeto destaca que no lado 
externo a segurança continuará 
a cargo dos agentes públicos. 
O texto também prevê que o 
proprietário ou administrador 
do estádio, seja entidade privada 
ou ente público, responderá soli-
dariamente por danos materiais 
e imateriais que o torcedor vier 
a sofrer na área interior, nas 
esferas administrativa e civil, e 
também penal, em decorrência 
de lesões físicas por atos e situa-
ções tipifi cadas no Código Penal.

O relator, senador Cidinho 
Santos (PR-MT), recomenda a 
aprovação do projeto sem alte-
rações de conteúdo, sugerindo 
apenas duas emendas com ajus-
tes de técnica legislativa. Depois 
de receber parecer na CTFC, a 
matéria deverá seguir para aná-
lise na Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Senado).

Regulamentação de serviços de transporte individual é destaque 

na pauta do Senado.

O Plenário aprovou a tra-
mitação em regime de 
urgência para a matéria, 

na última semana. O projeto é o 
primeiro item da pauta e pode 
ser votado.

O projeto da Câmara tramita 
em conjunto com outros dois 
textos do Senado. Se for apro-
vado como está, o texto pode 
ir à sanção. Caso haja mudan-
ças, o projeto terá de voltar 
à Câmara, onde foi aprovado 
em abril. O projeto traz uma 
série de exigências para esse 
tipo de serviço de transporte. 
Representantes da Uber alegam 
que, se o texto for aprovado no 
formato que veio da Câmara, o 
serviço será extinto. Eles defen-
deram que haja uma regulação, 
com delimitação de regras cla-
ras para o usuário, o motorista 
e a empresa, mas pedem que o 
texto siga um caminho menos 
apressado no Parlamento.

Há cerca de duas semanas, 
representantes da empresa 
estiveram no Senado para 

A avaliação positiva dos políticos do PSDB teve uma melhora em 

comparação a setembro.

A pesquisa Pulso Brasil da 
Ipsos, de outubro, mostra que a 
avaliação positiva dos políticos 
do PSDB teve uma melhora em 
comparação a setembro – ex-
ceto o senador Aécio Neves. O 
governador de São Paulo foi o 
que apresentou o maior cresci-
mento no índice de aceitação, 
com uma evolução de nove 
pontos percentuais (de 13% 
para 22%). Na sequência, vem 
Fernando Henrique Cardoso 
(aumento de oitos pontos – de 
11% para 19%), José Serra que 
cresceu seis pontos (de 11% 
para os atuais 17%) e João Doria 
aumentou cinco pontos percen-
tuais (de 16% para 21%).

Apesar da melhora, os po-
líticos do PSDB apresentam 
forte rejeição. Aécio – que 
no ranking geral é o segundo 
mais desaprovado - possui taxa 
desfavorável de 93%, seguido 
por Serra (75%), FHC (72%), 
Alckmin (67%) e Doria (56%).

Por outro lado, o Barômetro 
aponta que Sérgio Moro, Jo-
aquim Barbosa e Lula são as 
personalidades com maiores 
taxas de aceitação com 52%, 
48% e 41%, respectivamente. 
Marina Silva, da REDE, também 
teve aumento de aprovação de 
oitos pontos percentuais em 
relação ao mês anterior (de 28% 
e outubro 36%).  A ex-ministra 
ainda apresenta queda de nove 
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Aplicativo de transporte e 
combustível para aviação 
estão na pauta do Senado

O Senado pode votar, na semana, um tema que vem gerando polêmica em várias cidades do Brasil: a 
regulamentação dos serviços de transporte particular que usam aplicativos, como Uber e Cabify

projeto foi aprovado no dia 24 
pela Comissão de Serviços de 
Infraestrutura. O combustível é 
o item que mais infl uencia no 
cálculo dos custos operacio-
nais das companhias aéreas. 
Atualmente, essa alíquota varia 
de 12% a 25% dependendo do 
estado onde ocorre o abaste-
cimento. 

Outro item da pauta é a 
proposta que cria o Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-
to da Segurança Pública. O 
objetivo é fi nanciar ações de 
aparelhamento, capacitação 
e integração das forças poli-
ciais dos estados. A proposta 
está pronta para a votação 
em primeiro turno. O texto 
transfere para o Fundo dois 
tributos pagos pelas indústrias 
de armas e material bélico: o 
IPI, recolhido pela União, e o 
ICMS, cobrado por estados. O 
fundo é formado ainda pelo ISS 
pago pelas empresas de segu-
rança privada aos municípios 
(Ag.Senado).

entregar 815 mil assinaturas 
coletadas durante uma semana 
contra a proposta. Eles dizem 
que o texto alternativo do 
relator, senador Pedro Chaves 
(PSC-MS), é melhor que o da 
Câmara, mas senadores ale-
gam que aprovar o texto com 
mudanças, e, consequente-
mente, remetê-lo novamente à 

Câmara, pode adiar muito uma 
solução para a disputa.

Outro texto que está na 
pauta é o que fi xa o limite de 
12% para a alíquota de  ICMS 
sobre o combustível de aviação 
utilizado em operações dentro 
do país de transporte aéreo 
regular, não regular e de ser-
viços aéreos especializados. O 

Deputados pedem avanços no 
setor de turismo no Brasil

de dólares. Ele destacou o 
baixo investimento no turismo 
brasileiro. “Apesar de ser a 10ª 
economia turística no mundo, 
somos um competidor modes-
to. Possuímos grandes atrativos 
naturais, e há anos escutamos 
sobre o enorme potencial tu-
rístico do nosso País. Porém 
os esforços para são abaixo do 
necessário”, afi rmou.

O secretário-executivo do 
Ministério do Turismo, Alberto 

Alves, ressaltou que a ONU 
escolheu como tema deste 
ano o turismo sustentável e 
o uso desse setor como fer-
ramenta de desenvolvimento. 
“A iniciativa alerta para a 
necessidade de uma postura 
mais responsável em relação 
aos nossos destinos. O turis-
mo pode contribuir com um 
tripé sustentável: econômico, 
social e ambiental”, disse (Ag.
Câmara).

Subiu a aprovação de tucanos 
paulistas em outubro

pontos percentuais de rejeição 
(de 60% para os atuais 51%).

Já o atual presidente do 
país, Michel Temer, continua 
com forte reprovação (95%) 
e baixo índice de aceitação 
(3%). O levantamento mostra 
também que para 95% dos en-
trevistados, o país está no rumo 
errado e 87% dos brasileiros 
avaliam o governo federal como 
ruim e péssimo. “Ainda que os 
principais nomes tenham cres-
cido em aprovação no mês de 
outubro, é importante observar 
o crescimento gradativo ao 
longo dos últimos meses de 
determinadas personalidades. 
Este resultado pode signifi car 
maior alinhamento com os 
anseios da opinião pública”, 
comenta Danilo Cersosimo, 
diretor da Ipsos Public Affairs, 

responsável pelo Pulso Brasil.
A pesquisa avaliou outros 

políticos quanto ao índice de 
desaprovação e aprovação, 
entre os quais o ex-presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(93% e 2%, respectivamente); 
Renan Calheiros (83% e 2%); 
Dilma Rousseff (78% e 19%); 
Gilmar Mendes (75% e 3%); 
Rodrigo Maia (71% e 4%); 
Henrique Meirelles (65% e 6%); 
Fernando Haddad (59% e 6%); 
Ciro Gomes (58% e 21%) e Jair 
Bolsonaro (55% e 24%, respec-
tivamente). O estudo da Ipsos 
contou com 1.200 entrevistas 
presenciais em 72 municípios 
brasileiros. A margem de erro 
é de 3 pontos percentuais.

Fonte e maisinformações:
(https://www.ipsos.com/pt-br).

Devolução
de pagamento a 

benefi ciário falecido
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3ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0010382-
79.2010.8.26.0009 A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dra. Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Rafael Xavier dos Santos, CPF 339.771.058-84, RG 42856359, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Abetec - Associação Brasileira de Educação e Tecnologia , 
objetivando a cobrança da quantia de R$ 5.042,46 (07/2010), corrigida pela Tabela Prática Para 
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, referente ao contrato de prestação de 
serviços educacionais, com as mensalidades de abril a julho/2007 vencidas e não pagas. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, 
devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do 
valor da causa, ou apresente embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do Novo Código de 
Processo Civil, sob pena de constituição de título executivo judicial. O réu será isento do pagamento 
de custas processuais se cumprir o mandado no prazo acima assinalado. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ/MF n° 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13.09.2017
Data, Hora e Local - 13 de setembro de 2017 às 9:00hs, na sede da Companhia, localizada na Avenida Paulista, 854, 
12° andar, São Paulo - SP. Presenças - Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas
lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Convocação - Dispensada a publicação dos editais de convocação e
aviso aos acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76. Composição da Mesa - Presidente
- Sr. Tadaaki Kurakake (Diretor Presidente da Companhia) - Secretário - Sr. Takayuki Yoshida. Ordem do dia: 
Deliberar sobre: 1) as nomeações do Sr. Tomohito Matsumoto e do Sr. Yuji Furukawa aos cargos de Diretores 
da Companhia; 2) o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Akinori Obuchi ao cargo de Diretor da Companhia; 3) 
Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes, restaram
aprovadas, sem ressalvas: 1) as nomeações, para os cargos de Diretores sem designação específi ca da Companhia:
i) do Sr. Tomohito Matsumoto, japonês, solteiro, do comércio, portador da cédula de identidade para estrangeiros
RNE/DELEMIG/SP - G380763-A e inscrito no CPF/MF sob o n° 239.970.038-40, com domicilio na Avenida Paulista, 
n° 854, 12° andar, Bela Vista, CEP 01310-913, São Paulo - SP, atuando nas áreas administrativa, fi nanceira e contábil
junto à matriz em São Paulo e nas fi liais do Rio de Janeiro - RJ e Salvador - BA; e ii) do Sr. Yuji Furukawa, japonês,
solteiro, do comércio, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE/DELEMIG/RJ - G384212-R e inscrito
no CPF/MF sob o n° 064.422.087-29, com domicilio na Praia de Botafogo, 228, 11° andar, sala 1109, setor B, Bairro 
Botafogo, CEP 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ, atuando na área comercial junto a Filial do Rio de Janeiro - RJ. a. Os 
diretores eleitos tomaram posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse, e permanecerão em seus cargos
até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a encerrar em 31 de dezembro de 2019, ou outra 
que venha a substituí-la, e exercerão suas respectivas funções conforme os poderes atribuídos pelo Estatuto Social 
da Companhia. b. Os diretores eleitos declararam que não se encontram impedidos de exercer atividades mercantis,
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra e economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme declaração devidamente assinada
e arquivada na sede da Companhia, e tomarão posse de seus cargos após a assinatura do respectivo termo de posse a
ser lavrado em livro próprio. 2) acatar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor da Companhia, apresentado pelo Sr. 
Akinori Obuchi que se desligou da Companhia em 07 de setembro de 2017. Encerramento - Nada mais havendo
a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual
foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Tadaaki 
Kurakake - Presidente da mesa; Takayuki Yoshida - Secretário da mesa. Acionistas: Marubeni Corporation 
- p/p Tadaaki Kurakake; Tadaaki Kurakake. Registrada na JUCESP sob o n° 483.780/17-0 em 24.10.17

4ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007614-
80.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER à INOVAÇÃO 
RECURSOS HUMANOS LTDA, CNPJ 20.173.805/0001-44, que lhe foi proposta uma Ação Monitória 
por parte de STAR BYTE COMERCIAL LTDA, alegando em síntese ser credora da quantia de R$ 
1.064,57, representada por cinco títulos protestados vencidos entre Março/Junho de 2015. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, pague o quantum reclamado devidamente atualizado, acrescido de honorários 
advocatícios de 5% (cinco por cento) ao valor atribuído à causa, restando isento de custas processuais, 
ou em igual prazo ofereça embargos monitórios, sob pena de não o fazendo, constituir-se de pleno direito 
o titulo executivo judicial sem qualquer formalidade, nomeando-se no caso do silêncio Curador 
Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 33.918.160/0001-73 – NIRE 35.300.336.003

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18/07/2017
Data: 18/07/2017, às 10 horas. Local: Sede Social. Presença: Representantes da única acionista. Mesa: Presidente: 
Femanda Ferraz Braga de Lima de Freitas. Secretário: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre a eleição do membro da diretoria, com a fixação de seus honorários e mandato. Deliberações: Após amplos deba-
tes, foram· aprovadas por unanimidade, as seguintes deliberações: 1. Eleição como Diretor do Sr. Ricardo Eduardo dos 
Santos, RG nº 41.730.619-2 SSP-SP e CPF nº 311.721.478-09, com a remuneração definida na AGO/E dia 30/04/2015. 
1.1. O mandato do diretor ora eleito se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2018. 1.2. O diretor eleito, 
apresentou a declaração de que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem 
condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública 
ou a propriedade, a qual se encontra arquivada na sede da Sociedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo, 18/07/2017. Assinaturas: Fernanda Ferraz Braga de 
Lima de Freitas – Presidente; Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior – Secretário. Acionista: Gradual Holding Financeira 
S.A., neste ato representada por seus diretores Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas e Gabriel Paulo Gouvea de Freitas 
Junior. JUCESP nº 476.519/17-2 em 18/10/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 33.918.160/0001-73

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em Milhares de Reais)
Balanços patrimoniais Demonstrações dos resultados Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método IndiretoDemonstrações das mutações do patrimônio líquido

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Ativo Nota     2016     2015
Circulante  89.217 22.740
Disponibilidades 4 2.987 229
Aplicações interfinanceiras de liquidez 4 1.500 4.199
Aplicações no mercado aberto  1.500 4.199
Títulos e Valores Mobiliários, Instrumentos 
Financeiros Derivativos 5 10 2.428

Carteira própria  10 2.428
Outros créditos  83.771 11.978
Rendas a receber  1.551 1.108
Negociação e intermediação de valores 7 50.248 2.761
Diversos 7 31.972 8.233
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)  – (124)
Outros valores e bens 7 949 3.906
Despesas antecipadas  949 3.906
Não circulante  16.150 13.618
Títulos e valores mobiliários 5 8.753 6.810
Carteira própria  2.803 –
Vinculados a compromisso de recompra  4.304 2.939
Vinculados a prestação de garantia  1.646 3.871
Outros créditos  872 1.193
Negociação e intermediação de valores 7 199 357
Diversos 7 673 836
Outros valores e bens 7 – 2.674
Despesas antecipadas  – 2.674
Investimentos 6 3.937 34
Outros investimentos  3.937 34
Imobilizado de uso 6 1.734 2.443
Outras imobilizações de uso  8.627 8.620
(Depreciações acumuladas)  (6.893) (6.177)
Diferido 6 89 155
Gastos de organização e expansão  1.074 1.074
(Amortização acumulada)  (985) (919)
Intangível 6 765 309
Ativos intangíveis  2.702 1.442
(Amortização acumulada)  (1.937) (1.133)
Total do ativo  105.367 36.358

     2º se-
    Nota   mestre   2016   2015
Receitas de intermediação financeira  7.275 17.237 6.446
Resultado de operações com títulos 
 e valores mobiliários  2.962 9.282 5.364
Resultado com instrumentos financeiros 
 derivativos  (165) (149) (493)
Resultado de operações de câmbio  4.478 8.104 1.575
Despesas da intermediação financeira  (119) (286) (326)
Operações de captação no mercado  (119) (286) (271)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa – – (55)
Resultado bruto da intermediação 
 financeira  7.156 16.951 6.120
Outras receitas/despesas operacionais  (28.417) (42.349) (36.098)
Receitas de prestação de serviços  12.769 24.715 53.798
Despesas de pessoal  (11.328) (18.544) (19.676)
Outras despesas administrativas 9 (25.574) (43.278) (43.884)
Despesas tributárias  (5.806) (7.140) (26.167)
Outras receitas operacionais  1.815 2.487 714
Outras despesas operacionais  (293) (589) (883)
Resultado operacional  (21.261) (25.398) (29.978)
Resultado não operacional  (921) (1.402) 52
Resultado antes da tributação sobre o lucro
 e participações  (22.182) (26.800) (29.926)
Imposto de renda e contribuição social  20.624 20.624 6.814
Ativo fiscal diferido 11 20.624 20.624 6.814
Participações estatutárias no lucro  – – (5.747)
Prejuízo do semestre/exercício  (1.558) (6.176) (28.859)
Nº de ações  258.788 258.788 258.788
Lucro/(prejuízo) por ação R$  (6,02) (23,87) (111,52)

    2º Semestre    2016    2015
Fluxos de caixa das atividades   Reclas-
 operacionais   sificado
Prejuízo do semestre/exercício (1.558) (6.176) (28.859)
Depreciações e amortizações 921 1.403 1.313
Provisão para créditos de liquidação duvidosa – – 55
    (637) (4.773) (27.491)
Variação de Ativos e Obrigações
(Aumento) redução em TVM instrumentos 
 derivativos 3.823 476 17.706
(Aumento) redução de outros créditos (54.821) (71.473) 98.284
(Aumento) redução de outros valores e bens 5.174 5.630 3.463
Aumento (redução) em operações 
 compromissadas passivas 2.307 1.369 647
Aumento (redução) em outras obrigações 43.956 53.326 (112.387)
    439 (10.672) 7.713
Caixa líquido proveniente das (aplicado 
 nas) atividades operacionais (198) (15.445) (19.778)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de: Imobilizado de uso 21 34 1.075
Inversões em: Investimentos – – (30)
Outros Investimentos (3.610) (3.745) –
Imobilizado de uso – (26) (249)
Inversões líquidas no intangível/diferido (1.259) (1.259) (169)
Caixa líquido proveniente das (aplicado 
 nas) atividades de investimento (4.848) (4.996) 627
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Rateio de Prejuízos 5.500 20.500 20.000
Caixa líquido proveniente das atividades 
 de financiamento 5.500 20.500 20.000
Aumento/(redução) líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa 454 59 849
Caixa e equivalentes de caixa:
No início do semestre/exercício 4.032 4.428 3.579
No fim do semestre/exercício 4.486 4.487 4.428
Aumento/(redução) líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa 454 59 849

     Ajustes de
    Capital Avaliação Prejuízos
    Realizado   Patrimonial   Acumulados   Total
Saldos em 30/06/2016 25.265 – (13.117) 12.148
Aporte de capital para 
 absorção de prejuízos – – 5.500 5.500
Prejuízo do semestre – – (1.558) (1.558)
Saldos em 31/12/2016 25.265 – (9.175) 16.090
Mutações do semestre: – – 3.942 3.942
Saldos em 31/12/2015 25.265 3 (23.499) 1.769
Aporte de capital para 
 absorção de prejuízos – – 20.500 20.500
Ajustes ao valor de mercado – 
 TVM e Derivativos – (3) – (3)
Prejuízo do exercício – – (6.176) (6.176)
Saldos em 31/12/2016 25.265 – (9.175) 16.090
Mutações do exercício: – (3) 14.324 14.321
Saldos em 31/12/2014 25.265 6 (14.640) 10.631
Aporte de capital para 
 absorção de prejuízos – – 20.000 20.000
Ajustes ao valor de mercado – 
 TVM e Derivativos – (3) – (3)
Prejuízo do exercício – – (28.859) (28.859)
Saldos em 31/12/2015 25.265 3 (23.499) 1.769
Mutações do exercício: – (3) (8.859) (8.862)

1. Contexto operacional – A Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. (Corretora), tem como objetivo social atuar no 
mercado de títulos e valores mobiliários em seu nome ou por conta de ter-
ceiros, assim como prestar serviços financeiros em geral, o que inclui estru-
turar, administrar e efetuar custodia de clubes e fundos de investimentos, 
atuar como agente fiduciário em operações envolvendo títulos e valores 
mobiliários, constituir sociedade de investimento, capital estrangeiro e admi-
nistrar a respectiva carteira, emitir certificados de depósito de ações, inter-
mediar e praticar operações no mercado de câmbio, inclusive por meio de 
sistemas de negociação de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil 
ou pela Comissão de Valores Mobiliários, , prestar serviços de intermedia-
ção e de assessoria ou assistência técnica, em operações e atividades nos 
mercados financeiros e de capitais, subscrever, isoladamente ou em consór-
cio com outras sociedades autorizadas, emissão de títulos e valores mobi-
liários para revenda; intermediar Oferta Pública e distribuição de títulos e 
valores mobiliários no mercado; praticar operações de Conta Margem; reali-
zar operações compromissadas; praticar operações de compra e venda de 
metais preciosos; e exercer outras atividades expressamente autorizadas, 
em conjunto, pelo Bacen e pela CVM. Em 2016, a instituição deu sequência 
ao seu reposicionamento estratégico, reduzindo a ênfase na intermediação 
de títulos e valores mobiliários, e investindo na contratação, formação e 
capacitação de uma equipe para atuar na área de Serviços Financeiros, 
bem como nas operações no mercado de câmbio. Apesar do faturamento ter 
ficado praticamente estável, sua composição mudou drasticamente. 
Enquanto em 2015, a área de Câmbio, Administração e Custódia respon-
diam por 13% do faturamento, em 2016 esse percentual subiu para 70%, e 
em 2017 a expectativa é de alcance 85%. Esse reposicionamento foi muito 
importante, pois as novas áreas oferecem margens mais elevadas e têm 
menor demanda de capital, ambos favoráveis a um crescimento sustentável 
do negócio. 2. Base de apresentação e elaboração das demonstrações 
contábeis – As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as 
quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações 
e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), e apresentadas com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central 
do Brasil, através do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional (COSIF). A emissão das presentes demonstrações contábeis foi 
aprovada pela Administração da Corretora em 28/09/2017, considerando os 
eventos subsequentes ocorridos até essa data que possam potencialmente 
produzir efeitos sobre estas demonstrações contábeis. 3. Resumo das prin-
cipais práticas contábeis – a. Estimativas contábeis: Na elaboração das 
demonstrações contábeis foram utilizadas estimativas contábeis que se 
basearam em fatores objetivos e subjetivos e levaram em consideração o 
julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser 
registrado em certos ativos, passivos e outras transações. As demonstra-
ções contábeis incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas 
úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para demandas judiciais, 
determinações de provisões para Imposto de Renda e outras similares. Os 
resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. A 
Corretora revisa as estimativas e premissas pelo menos mensalmente. b. 
Apuração de resultado: O resultado é apurado de acordo com o regime de 
competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluí-
das na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre 
simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de rece-
bimento ou pagamento. As operações com taxas prefixadas são registradas 
pelo valor de resgate, e as receitas e despesas correspondentes ao período 
futuro são apresentadas em conta redutora dos respectivos ativos e passi-
vos. As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo 
critério pro rata dia. As operações com taxas pós-fixadas são atualizadas até 
a data do balanço. c. Aplicações interfinanceiras de liquidez: São regis-
tradas pelo valor de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a 
data do balanço. d. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financei-
ros derivativos: De acordo com a Circular nº 3.068 de 08/11/2001 e regula-
mentação complementar, em 30/06/2002, os títulos e valores mobiliários 
são classificados nas categorias de acordo com a intenção da Administra-
ção: em negociação, disponíveis para venda e mantidos até o vencimento. 
Os títulos classificados na categoria “Para negociação” são apresentados no 
Ativo circulante e avaliados pelo valor de mercado, os classificados na cate-
goria “Disponíveis para venda” são avaliados pelo valor de mercado e os 
classificados na categoria “Mantidos até o vencimento” são contabilizados 
pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos contratados. Os ajustes 
ao valor de mercado dos títulos classificados na categoria “Para negociação” 
são contabilizados em contrapartida à conta de receita ou despesa do pe-
ríodo. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos classificados na categoria 
“Disponíveis para venda” são contabilizados em contrapartida à conta des-
tacada do patrimônio líquido deduzido dos efeitos tributários, e na venda 
definitiva dos títulos, estes ajustes são transferidos para as respectivas con-
tas de resultado do período. De acordo com a Circular nº 3.082 de 30/01/2002 
e regulamentações posteriores, os instrumentos financeiros derivativos pas-
saram a ser classificados na data de sua aquisição, de acordo com a inten-
ção da Administração para fins ou não de proteção (hedge). As operações 
que utilizam instrumentos financeiros efetuados por solicitação de clientes, 
por conta própria, ou que não atendam aos critérios de proteção (principal-
mente derivativos utilizados para administrar a exposição global de risco), 
são contabilizados pelo valor de mercado, com os ganhos e perdas realiza-
dos e não realizados, reconhecidos diretamente na demonstração do resul-
tado. e. Negociação e intermediação de valores: Demonstrada pelo saldo 
das operações de compra ou venda de títulos e valores a receber realizadas 
na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, por 
conta de clientes, pendentes de liquidação dentro dos prazos regulamenta-
res ou de vencimento dos contratos. f. Demais ativos circulantes e não 
circulantes: São apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando 
aplicável, as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até 

Imobilizado de uso: são registrados pelo custo de 

aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base em 
taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens segundo 
parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo de 20% 
ao ano para “Sistema de processamento de dados” e de 10% ao ano para 

Diferido: até 03/12/2008, quando passou a vigorar a 
Carta Circular nº 3.357, e posteriormente a Resolução nº 3.617/08 do Banco 
Central do Brasil que restringiu o registro de valores no ativo diferido, foram 
registrados os gastos com aquisição e desenvolvimento logiciais e com a 
adaptação de imóveis de terceiros às necessidades da Corretora pelo seu 
custo de aquisição e formação, deduzido da amortização, sendo amortiza-

Intangível: são registrados os direitos adquiridos que tenham por objeto 
bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora ou exercidos com 
essa finalidade, conforme Resolução nº 3.642 de 26/11/2008 do Banco Cen-
tral do Brasil. São representados por softwares, registrados pelo custo de 
aquisição e amortizados pelo método linear, com base na vida útil definida 
são geralmente amortizados de forma linear no decorrer de um período esti-
mado de benefício econômico. g. Redução ao valor recuperável de ativos 
(impairment): O CPC 01 (R1) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, 
estabelece a necessidade das entidades de efetuarem uma análise perió-
dica para verificar o grau de valor recuperável dos ativos imobilizado e intan-
gível. Os ativos registrados como “não circulantes” sofreram as análises 
previstas naquele CPC a fim de avaliar a necessidade de serem constituídas 
eventuais provisões para redução ao valor recuperável, tendo a Administra-
ção concluído não ser necessário o reconhecimento de eventuais perdas 
em relação ao valor recuperável de ativos. Os ativos registrados como “não 
circulantes” sofreram as análises internas e externas previstas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis – CPC, a fim de avaliar a necessidade de 
serem constituídas eventuais provisões para redução do valor recuperável. 
Em 31/12/2016 e 2015 não foram constatadas perdas no valor recuperável 
dos ativos. 
circulantes e não circulantes: são demonstrados pelos valores conheci-
dos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos 

Provisões: uma provisão é reconhecida no balanço quando a 
Corretora possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, onde é provável que um recurso econômico seja requerido 
para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem mensuráveis com 
suficiente segurança. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. i. Provisão para Imposto de 
Renda e Contribuição Social: A provisão para Imposto de Renda é calcu-
lada à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% 
sobre os lucros que excederem R$ 240 no ano e a Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido é calculada à alíquota de 20% após efetuados os ajustes 
determinados pela legislação fiscal. j. Ativos e passivos contingentes: As 
contingências ativas e passivas e obrigações legais, fiscais e previdenciá-
rias são avaliadas, reconhecidas e demonstradas de acordo com os critérios 

Ativos contingentes: não 
são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui 
total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais 
favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o 
ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua 

Passi-
vos contingentes: são constituídos levando em conta a opinião dos asses-
sores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anterio-
res, a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que a perda 
for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recur-
sos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes 
classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabil-
mente, devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas, quando indi-
vidualmente relevante, e os classificados como remotos não requerem pro-

Obrigações legais – fiscais e previdenciárias: 
referem-se a demandas judiciais onde estão sendo contestadas a legali-
dade e a constitucionalidade de alguns tributos (impostos e contribuições). 
Estão reconhecidos e provisionados, independentemente da avaliação das 
chances de êxito no curso do processo judicial. 4. Caixa e equivalentes de 
caixa: São representados por disponibilidades em moeda nacional, aplica-
ções em mercado aberto, aplicações em renda fixa e operações compromis-
sadas, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação seja 
igual ou inferior a 90 dias, e apresentam risco insignificante de mudança de 
valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamento de seus 
compromissos de curto prazo:  2016     2015
Disponibilidades 2.987 229
Caixa 656 205
Depósitos bancários 1.035 24
Disponibilidade em moedas estrangeiras 1.296 –
Aplicações interfinanceiras de liquidez 1.500 4.199
Letras do tesouro nacional 1.500 4.199
Total caixa e equivalentes de caixa 4.487 4.428
5. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos – 
a. Títulos disponíveis para venda: os valores de custo atualizados da car-
teira de títulos e valores mobiliários, comparados com os respectivos valores 
de mercado, estão assim demonstrados:
     2016     2015
    Valor Valor de Valor Valor de
    do custo    mercado    do custo    mercado
Circulante 10 10 2.423 2.428
Carteira própria – curto prazo 10 10 2.423 2.428
Letras Financeiras do Tesouro – – 2.413 2.421
Ações em Companhias Abertas 10 10 10 7
Não circulante 8.738 8.753 6.810 6.810
Carteira própria 2.797 2.803 – –
Letras Financeiras do Tesouro 2.791 2.796 – –
Notas Tesouro Nacional 6 7 – –
Vinculados a compromisso 
 de recompra 4.300 4.304 2.939 2.939
Letras Financeiras do Tesouro 4.300 4.304 2.939 2.939
Vinculados à prestação 
 de garantias 1.641 1.646 3.871 3.871
Letras Financeiras do Tesouro 1.641 1.646 3.865 3.865
Notas Tesouro Nacional – – 6 6
Total 8.748 8.763 9.233 9.238
Os títulos são escriturais e registrados no Sistema Especial de Liquidação 
e Custódia (SELIC). O valor de mercado dos títulos públicos é apurado 
segundo divulgações nos boletins diários informado pela ANBIMA. b. Em 
31/12/2016 e 2015, a Corretora não possuía saldos em operações com ins-
trumentos financeiros derivativos. Em 31/12/2016, a Corretora apresentou 
perda em seus resultados com instrumentos financeiros derivativos no mon-
tante de R$ 149 (R$ 493 em 2015). 6. Permanente – Está representado 
substancialmente pelo imobilizado, diferido e intangível. Nos exercícios fin-
dos em 31/12/2016 e 2015 os saldos eram os seguintes:

Passivo Nota     2016     2015
Circulante  89.037 34.414
Captações no mercado aberto  4.304 2.935
Carteira própria  4.304 2.935
Outras obrigações  84.733 31.479
Fiscais e previdenciárias 7 22.370 3.296
Negociação e intermediação de valores 7 59.341 25.677
Diversas 7 3.022 2.506
Não circulante  240 175
Outras obrigações 7 e 12 240 175
Diversas  240 175
Patrimônio líquido  16.090 1.769
Capital:  25.265 25.265
De domiciliados no país 8 25.265 25.265
Ajustes de avaliação patrimonial  – 3
(Prejuízos acumulados)  (9.175) (23.499)
Total do passivo e Patrimônio Líquido  105.367 36.358

      2016   2015
    Custo   Depreciação   Líquido   Líquido
Investimentos 3.937 – 3.937 34
Imobilizado de uso 8.627 (6.893) 1.734 2.443
Instalações 1.982 (1.482) 500 696
Móveis e equipamentos de uso 2.214 (1.726) 488 679
Comunicação, processamento 
 de dados e transporte 4.431 (3.685) 746 1.068
Diferido 1.074 (985) 89 155
Gastos de organização e expansão 1.074 (985) 89 155
Intangível 2.702 (1.937) 765 309
Software 2.702 (1.937) 765 309
Total 16.340 (9.815) 6.525 2.941
A Corretora em 2016 baixou integralmente os valores que constavam na 
Conta de Adiantamento para Futura Imobilização (R$985) devido a conclu-
são do desenvolvimento dos programas de Home Broker, compostos pelos 
sistemas de “Negociação Eletrônica, Order Management System OMS, 
Sinal de Difusão e Cotação Bovespa E BM&F, Desktop Trading System, 
aplicativos estes que não haviam sido concluídos em 2015. Além disso, os 
valores que constavam da conta Devedores para Compra de Bens e Valo-
res (R$ 3.903) foi integralmente transferido para a conta de Investimentos, 
devido aos termos previstos em acordo firmado entre as partes. O saldo 
remanescente da conta no valor de R$205 foi liquidado integralmente e 
referia-se à venda de ações da Cortex.
7. Composição de saldos relevantes  2016     2015
Ativo circulante: Outros créditos
Negociação e intermediação de valores 50.248 2.761
Devedores/conta liquidações pendentes (a) 50.173 2.579
Bolsas – depósito em garantia 30 167
Outros créditos por negociação e intermediação de valores 45 4
Outras – 11
Diversos 31.972 8.233
Adiantamentos e antecipações salariais 79 143
Adiantamentos para pagamento nossa conta 189 1
Adiantamentos por conta de imobilizações – 985
Devedores p/ compra de valores e bens – 4.108
Impostos e contribuições a compensar 22.099 813
Pagamentos a ressarcir 40 –
Valores a receber de sociedades ligadas 1.300 1.300
Devedores diversos – país 8.265 883
Outros valores e bens
Despesas antecipadas 949 3.906
Despesas antecipadas (b) 949 3.906
Realizável a longo prazo: Outros créditos
Negociação e intermediação de valores 199 357
Operações de intermediação de swap 199 357
Diversos 673 836
Depósitos em garantia (c) 673 836
Outros valores e bens
Despesas antecipadas – 2.674
Despesas antecipadas (b) – 2.674
Passivo circulante: Outras obrigações
Fiscais e previdenciárias 22.370 3.296
Impostos e contribuições a recolher 22.370 3.293
Impostos e contribuições diferidos – 3
Negociação e intermediação de valores 59.341 25.677
Credores/conta liquidações pendentes (a) 59.341 25.244
Caixa de registro de liquidação (c) – 433
Diversos 3.022 2.506
Obrigações por aquisição de bens e direitos 4 12
Provisão para pagamentos a efetuar 2.593 2.011
Credores diversos – país 425 483
Passivo não circulante: Outras obrigações
Diversos 240 175
Provisão para passivos contingentes 240 175
(a) Basicamente, correspondem a valores oriundos de operações com 
ações realizadas (BM&F Bovespa) nos últimos dias do mês e liquidados 
nos primeiros dias do mês seguinte. (b) Refere-se a pagamento antecipado 
de prêmios de atração conforme contratos de prestação de serviços de dis-
tribuição de títulos e valores mobiliários, cotas de fundos de investimento 
e derivativos. (c) Refere-se substancialmente ao agente liquidante Brasil 
Plural (2015), onde foram registradas as operações de compra e venda de 
títulos negociados nos pregões das bolsas, bem como os pagamentos e 
recebimentos dos saldos de cada pregão, exclusivamente em operações 
por conta de clientes. 8. Capital social – O capital social de R$ 25.265 está 
representado por 258.788 ações nominativas, sendo 129.394 ações ordiná-
rias e 129.394 ações preferenciais, sem valor nominal, totalmente integrali-
zado, na data do balanço, por acionistas domiciliados no país. 
9. Outras despesas administrativas  2016     2015
Despesa com comunicações 916 2.161
Despesa com processamento de dados 5.846 10.808
Despesa com serviços do sistema financeiro 2.639 6.643
Despesas com repasse de corretagens 39 6.838
Despesa com serviços técnicos especializados 5.195 6.544
Despesa com eventos, promoções e relações públicas 79 155
Despesa com aluguel 1.209 2.440
Despesa manutenção e conservação 553 779
Despesa com depreciação e amortização 1.403 1.313
Outras despesas 25.393 6.203
    43.272 43.884

10. Imposto de Renda e Contribuição Social – Demonstrativo do cálculo 
dos encargos com Imposto de Renda e Contribuição Social:
     2016    2015
Apuração de IR/CS   IRPJ   CSLL   IRPJ   CSLL
Resultado antes da tributação 
 sobre o lucro (26.800) (26.800) (29.926) (29.926)
Base de cálculo (26.800) (26.800) (29.926) (29.926)
Adições/(exclusões):
Despesas não dedutíveis 240 240 19.277 19.277
Provisão para devedores duvidosos – – 55 55
Auto de Infração 1.686 1.686 – –
Participações estatutárias – – 5.747 5.747
(Reversão) provisão para devedores 
 duvidosos – – (10) (10)
Apropriação com gastos diferidos – – (70) (70)
Multas e Juros/Não tributáveis/REFIS – – (113.050) (113.050)
Lucro real (24.874) (24.874) (117.977) (117.977)
11. Créditos tributários de Imposto de Renda e Contribuição Social 
– Os créditos tributários registrados de acordo com os critérios contábeis 
emanados do Banco Central do Brasil (BACEN), conforme a expectativa de 
realização baseado na geração de lucros da Corretora em períodos subse-
quentes. Foram parcialmente constituídos no exercício de 2016 com base 
nos estoques de prejuízos fiscais e base negativa da Contribuição Social 
existentes no exercício encerrado em 31/12/2016. Impostos diferidos ati-
vos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro 
tributável esteja disponível para serem utilizados na compensação das 
diferenças temporárias e/ou prejuízos fiscais, com base em projeções de 
resultados futuros elaborados e fundamentados em premissas internas e 
em cenários econômicos futuros, que podem, portanto, sofrer alterações. 
Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de ativo fiscal diferido para Imposto 
de Renda é de R$3.652 (2015: R$4.678) e para Contribuição Social é de 
R$16.972 (2015: R$2.136). a. composição dos créditos tributários
    Constituição Realização Saldo
Créditos tributários    em 2016     em 2016     em 2016
Prejuízos fiscais 3.652 – 3.652
Bases negativas 16.972 – 16.972
    20.624 – 20.624
12. Contingências – Os passivos contingentes são reconhecidos quando, 
baseado na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o 
risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável 
saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes 
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. a. Movimentação 
das contingências   Contingências
    2015    Adições    Atualizações/ (exclusões)   2016
Ações trabalhistas 106 65 – 171
Outros passivos 69 – – 69
Total 175 65 – 240
b. Composição da probabilidade de perda
     2016     2015     Probabilidade de perda
Ações Trabalhistas 20 106 Provável
Ações Trabalhistas (i) 8.592 9.093 Possível
Ações tributárias 220 – Provável
Ações tributárias (ii) – 14.402 Possível
Ações cíveis 10 – Possível
Total 8.842 23.601
(i) Em 31/12/2016 o montante de R$ 8.592 (R$ 9.093 em 2015), classi-
ficado pelos assessores jurídicos com probabilidade de perda possível, 
está composto pelas ações trabalhistas atualizadas até 31/12/2016. (ii) 
Em 31/12/2015 o montante de R$ 14.402, classificado pelos assessores 
jurídicos com probabilidade de perda possível, as contingências tributárias 
foram provisionadas integralmente conforme observado no saldo da conta 
de impostos e contribuições a recolher em 31/12/2016 apresentado na nota 
explicativa nº 7. 13. Partes relacionadas – a. Transações com partes rela-
cionadas: A Corretora possui como parte relacionada os valores a receber, 
conforme descrito a seguir:  2016     2015
Gradual Holding 1.300 1.300
Total 1.300 1.300
As transações envolvendo partes relacionadas foram realizadas em condi-
ções usuais de mercado. A Corretora enviou recursos para sua Holding, que 
por sua vez remeteu a corretora norte americana na forma de dívida conver-
sível em ações, com o objetivo de ter acesso ao mercado norte-americano, 
o que permitiria ampliar a oferta de produtos e serviços para seus clientes. 
A conversão pode acontecer até final de 2019 Caso não haja conversão, o 
recurso será retornado. b. Remuneração do pessoal-chave da Adminis-
tração: A remuneração total do pessoal-chave da Administração, para o 
exercício findo em 31/12/2016 foi de R$761 (R$ 960 em 2015), a qual é 
considerada benefício de curto prazo. 14. Responsabilidades – A Socie-
dade é responsável pela Administração de carteiras de particulares, de clu-
bes e fundos de investimento, cujo valor de patrimônio líquido na data do 
balanço era R$ 4.160.399 (R$ 4.924.110 em 2015). 15. Cobertura de segu-
ros – A Corretora adota a política de contratar cobertura de seguros para os 
bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir 
eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas 
de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de 
uma auditoria de demonstrações contábeis, consequentemente, não foram 
examinadas pelos nossos auditores independentes. 16. Risco operacional 
e risco de mercado – Risco operacional: definido como o risco de perda 
resultante de falha ou inadequação de processos internos, comportamento 
humano e sistemas, ou ainda, proveniente de eventos externos. Nesta defi-
nição, inclui-se o risco legal, mas não o risco reputacional ou de negócios. A 
Área de Risco da Gradual Corretora, atualmente subordinada à Superinten-
dência Financeira e Back Office, é responsável pela coordenação das ativi-
dades relacionadas ao risco operacional e que têm, entre outros fins, o cum-
primento do disposto na Resolução nº 3.380 do Banco Central do Brasil e 
Basiléia 2. O princípio fundamental do gerenciamento de riscos operacionais 
na Corretora é que os gestores das áreas, em todos os níveis da organiza-
ção, sejam responsáveis por avaliar e controlar os riscos, incorporando esse 
conceito no dia a dia dos negócios. Além disso, em 2016, a Corretora estru-
turou uma área dedicada a Controles Internos, que trabalha em parceria 

com a área de Compliance de forma a municiar indicadores de controle para 
todas as áreas operacionais. Este processo é coordenado e controlado pela 
Área de Compliance e Risco que auxilia na identificação dos riscos em cada 
processo da Empresa e efetua os testes nos controles definidos. Além disso, 
a Área de Compliance e Risco definem e geram a metodologia e crono-
grama dos trabalhos, contando com o auxílio de sistema informatizado 
específico para mapeamento, documentação, registro e análise dos riscos 
operacionais, provendo sólida base de dados para a tomada de ações e 
eventuais melhorias nos processos da organização. Risco de mercado: o 
estabelecimento de estrutura de gerenciamento do risco de mercado está 
definido por meio da Resolução nº 3.464/07. O gerenciamento de risco de 
mercado na Gradual Corretora é efetuado de forma centralizada, pela Área 
de Compliance e risco que mantém independência com relação à mesa de 
operações e demais áreas operacionais da corretora. A organização está 
apta a atender as exigências da Resolução CMN nº 3.464/07, que trata da 
estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos. 
17. Limites operacionais – Em 31/12/2016, a Corretora está aderente aos 
limites de capital e patrimônio compatível com o risco da estrutura dos ativos 
(Índice de Basiléia), conforme normas e instruções estabelecidas pela 
Resolução nº 2.099/94 e legislação complementar. O índice de Basileia da 
Corretora em 31/12/2016 é 13,20%. 18. Aporte de capital para absorção 
de prejuízos acumulados – Com a finalidade de manter o patrimônio 
líquido compatível com as necessidades operacionais e regulamentares, 
bem como, reestabelecer os limites operacionais perante o Banco Central 
do Brasil e BM&FBovespa S.A., a Corretora realizou durante o exercício os 
seguintes aportes de capital para absorção de prejuízos acumulados: 
i. Aporte de capital no valor de R$ 10.000, conforme Ata de Reunião da 
Diretoria realizada em 11/03/2016; ii. Aporte de capital no valor de R$ 5.000, 
conforme Ata de reunião da Diretoria realizada em 20/04/2016; iii. Aporte de 
capital no valor de R$ 5.500, conforme Ata de Reunião da Diretoria realizada 
em 19/12/2016 19. Outros fatos de interesse – Em outubro de 2016, a 
Incentivo Investimentos Ltda. entrou com um processo civil contra a Gradual 
para recomposição material, acusando a instituição de apropriação indébita 
de recursos do Fundo Piatã, gerido pela Incentivo Investimentos Limitada, e 
administrado pela Gradual Corretora. Desde então, a Gradual Corretora 
apresentou evidências de que não houve qualquer desvio ou ilícito prati-
cado, e o magistrado responsável pela decisão do mérito, vem adotando 
medidas condizentes com a tese apresentada pela Gradual, tal qual a acei-
tação do instrumento de recompra. Ao terem acesso às evidências apresen-
tadas pela Gradual – que além do Piatã também administrava outros dois 
fundos geridos pela Incentivo Investimentos Limitada, respectivamente, Mul-
tisetorial I, Muktisetorial II, os cotistas votaram pela destituição da Incentivo 
como gestora de todos os fundos. A Incentivo entrou com o mesmo pedido 
de bloqueio feito no Brasil na corte de Nova York com o único intuito de evitar 
sua destituição do Fundo Piatã, cuja assembleia aconteceu em 13/06/2017. 
O Piatã era o último fundo que ainda estava sob a gestão da Incentivo. A 
Incentivo retirou a ação judicial na corte de Nova York, quando faltava pou-
cos dias do prazo fatal para apresentarem provas e efetuar depósito judicial. 
Além de retirar a ação o advogado peticionou para que o Juiz não exigisse 
apresentação de evidências, pois na ausência de provas, a Incentivo pode-
ria ser julgada por litigância de má fé pela corte de NY. A Gradual ajuizou 
inúmeras ações contra a Incentivo Investimentos Ltda. bem como contra seu 
advogado responsável pelo caso, com o objetivo de recuperar os prejuízos 
dos Fundos por eles geridos. Recentemente, o próprio Ministério Público 
Federal concluiu que as provas e informações oferecidas pela Gradual per-
mitiram a conclusão de uma investigação em curso desde 2011 sobre fraude 
contra Fundos de Investimentos, além, de investigação específica em face 
da pessoa jurídica da Incentivo e de seus respectivos sócios. 20. Evento 
subsequente – Multa da ANBIMA: Durante o exercício de 2017, foi veicu-
lada mídia negativa acerca da Gradual o que acabou prejudicando sua ima-
gem no mercado. O “julgamento” de um erro operacional acabou se transfor-
mando em algo maior. E, em decorrência, a Gradual foi multada em R$ 3,6 
milhões pela ANBIMA por não ter respeitado o Código de Fundos de Inves-
timento. Ocorre que, a própria ANBIMA possui regras de dosimetria que 
estabelecem que a multa financeira aplicada ocorre em função do tamanho 
da instituição, sendo que o teto da multa é definido como sendo 100 vezes o 
valor mensal da contribuição da instituição financeira. O que no caso da 
Gradual, isso seria equivalente a R$ 234. Ou seja, o equivalente a 6,5% do 
que de fato foi aplicado. Neste sentido, a Gradual já entrou com pedido de 
revisão da dosimetria da multa aplicada, que foi acolhido pelo Presidente do 
Conselho da ANBIMA. Em sua decisão o Presidente do Conselho da 
ANBIMA levou em consideração os investimentos feitos em Pessoas, Pro-
cessos e Tecnologia. Assim sendo, de fato não houve dano, dolo ou prejuízo, 
o que segundo o próprio Código da ANBIMA justificaria atenuante da multa. 
Ainda não há data marcada para uma nova reunião do Conselho da ANBIMA 
para apreciar o tema. Cumpre-nos informar que como aderentes ao Código 
de Fundos a Gradual é obrigada a manter todas as obrigações de registro, 
controle e divulgação dos nossos fundos perante a ANBIMA, sob pena de 
multa pelo não atendimento. Ou seja, em termos regulatórios nossas exigên-
cias perante a ANBIMA permanecem. Como pode ser atestado no link a 
seguir: http://www.anbima.com.br/pt_br/autorregular/autorregulacao-e-ade-
sao/instituicoes-autorreguladas.htm. Esse é o fato mais relevante que o 
compliance dos gestores de fundos devem analisar quando decidem manter 
ou não a administração de um Fundo com uma determinada instituição.

Fernanda Ferraz Braga de Lima – Diretora
Sergio Ricardo de Siqueira – Técnico Contábil CRC 1SP 195462/O-7

Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Contábeis

Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria

Aos Administradores e Acionistas da 
Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Gradual Corretora 
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Gradual 
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 31/12/2016, 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, 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Bra-
sil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitu-
lada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações con-
tábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, 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. Ênfase: Chama-
mos a atenção para a Nota Explicativa 20 às demonstrações contábeis, que 

descreve o desdobramento do litígio envolvendo a instituição e demais par-
tes envolvidas no processo que foi veiculado em alguns meios de comunica-
ção durante o ano de 2017. Nossa opinião não contém ressalva relacionada 
a esse assunto. Durante 2017 a instituição foi multada pela Associação Bra-
sileira das Entidade dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) em 
R$3.614 mil por não ter respeitado o Código de Fundos de Investimento e 
proibida temporariamente a utilizar os dizeres e do Selo ANBIMA pelo prazo 
de 4 anos, conforme apresentado na Nota Explicativa 21. Essa situação 
indica a existência de incerteza relevante, que pode levantar dúvida signifi-
cativa quanto à capacidade de continuidade operacional da instituição. As 
demonstrações contábeis divulgam adequadamente esse assunto. Outros 
Assuntos: Auditoria do exercício anterior. As demonstrações contábeis da 
instituição para o exercício findo em 31/12/2016 foram examinadas por outro 
auditor independente que emitiu relatório em 29/04/2016 com opinião sem 
modificação sobre essas demonstrações contábeis. Outras informações 
que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: 
A administração da instituição é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração, obtido antes da data deste 
relatório. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos ou expressaremos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios. Em conexão com a 
auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler 
as outras informações identificadas acima e, ao fazê-lo, considerar se essas 
outras informações estão, de forma relevante, inconsistentes com as 
demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 

ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante nas 
outras informações obtidas antes da data deste relatório, somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsa-
bilidade da administração e da governança pelas demonstrações con-
tábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a instituição continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a institui-
ção ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objeti-
vos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente 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 brasi-
leiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 

ficamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 

les internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expres-

liamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 

que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de conti-
nuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifica-
ção em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 

a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contá-
beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos res-
ponsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigên-
cias éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que pode-
riam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando 
aplicável, as respectivas salvaguardas. 

Rio de Janeiro, 28/09/2017.

Crowe Horwath Bendoraytes & Cia. Franklin Bendoraytes
Auditores Independentes Contador
CRC 2RJ 0081/O-8 CRC 1RJ 107.201/O-5

O Comitê de Auditoria desta instituição no uso de suas atribuições e em 
consonância com o artigo 17º da Resolução nº 3.198 avaliou no 2º semes-
tre de 2016: I. a efetividade dos sistema de controle interno da Gradual, 
com ênfase ao cumprimento da Resolução 2554/98 em conjunto com a 
ICVM 505/11, e com a evidenciação das deficiências detectadas; II. as 
recomendações apresentadas à diretoria e discussão daquelas porventura 

não acatadas e respectivas justificativas; III. efetividade das auditorias inde-
pendente e interna, quanto a verificação do cumprimento de dispositivos 
legais e normativos aplicáveis à instituição, além de regulamento e códi-
gos internos, com evidenciação das deficiências detectadas; e IV. a qua-
lidade das demonstrações contábeis relativas ao respectivo período, com 
ênfase na aplicação das práticas contábeis no Brasil e no cumprimento 

de normas editadas pelo Banco Central do Brasil, com evidenciação das 
deficiências detectadas. Para os itens acima avaliados, concluímos que as 
deficiências detectadas foram levadas ao conhecimento da diretoria, bem 
como foram tratadas com planos de ações formalizados com os gestores, 
não havendo nada de relevante que merece ser destacado neste relatório. 
Gradual CCTVM S.A.

1ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008981-
61.2015.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, 
Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) REALITY 
IMÓVEIS, CNPJ 10.159.480/0001-91, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Sumário por parte de Maria de Lurdes Martiniano, visando a reparação de R$ 
21.200,00 (28/07/2015) a título de danos materiais pelo imóvel comercializado na Rua Piraquara, 500, 6º 
andar, Jd. Nordeste, São Paulo/SP, bem como danos morais na cifra de R$ 8.800,00 (28/07/2015), diante 
da ausência de repasse dos valores ajustados entre as partes pela comercialização do imóvel. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de outubro de 2017. 

37ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 4002435-50.2012. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Juliana Amato Marzagão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a corré ROSEMEIRE LOPES 
RODRIGUES, CPF. 149.189.618-35, que ABETEC Associação Brasileira de Educação e 
Tecnologia, lhe ajuizou uma ação Monitória, também contra a Luzete da Cruz Pinheiro, objetivando 
o recebimento de R$ 12.226,62 (Nov/2012), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando a corré em lugar ignorado, CITADA fica 
para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando 
isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em 
título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, 
III do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2017. 

4ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1067773-17.2015. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Sidney da Silva Braga, na forma da lei, etc. FAZ SABER a GABRIELA MARIA PEREIRA LOPES, 
CPF. 332.267.858-00, que ASSOCIAÇÃO SANTA MARCELINA FACULDADE SANTA MARCELINA 
PERDIZES, ajuizou-lhe uma ação de Cobrança, que foi julgada procedente, estando em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$51.011,07 (atualizado até Junho/2017). 
Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, 
a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa 
de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 
termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá a executada, independentemente de nova intimação, 
15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de 
setembro de 2017. 

41ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0014465-15.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Marcelo Augusto Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SUZY KELLY INADA 
GUIMARAES, Brasileiro, RG 28783518, CPF 289.881.668-09, Avenida do Cursino, Nº 504, Saude, 
CEP 04132-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por 
parte de ABETEC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA, objetivando em 
síntese o recebimento do valor de R$ 4.797,60 (atualizado até Março/2017) . Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de 
honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do 
art.523 do NCPC. Advertência: Terá a executada, independente de nova intimação, prazo de 15 dias, 
a fluir após o supra, para oferecer impugnação-art.525NCPC. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 
de outubro de 2017. 

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004762-
51.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CINTIA 
BRAGA FERNANDES, CPF 290.201.448-12, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 11.840,42 (Jan/2014), oriundos 
do inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague o débito atualizado, ficando isenta de custas e honorários incidindo em 5%, ou 
oponha embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0322834-03.2009.8.26.0100 (USUC 804) O(A) Doutor(a) Paulo César 
Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Genilson Junior de Albuquerque, ajuiz(ou)(aram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Visconde de 
Jerumin, nº 108 - Jardim Vila Formosa - 46º Subdistrito Vila Formosa - São Paulo - SP, com área de 
125,00m², contribuinte nº 116.192.0091-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      4.210
DISPONIBILIDADES      2.698
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ      1.002

Poupança    1.002
OUTROS CRÉDITOS         477

Rendas a Receber   69
Diversos   408

OUTROS VALORES E BENS           33
Despesas Antecipadas   33

PERMANENTE           24
IMOBILIZADO DE USO   24

TOTAL  ATIVO   4.234

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO      1.499
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS             7

Ordens de pagamento em M.E.    7
OUTRAS OBRIGAÇÕES      1.492

Fiscais e Previdenciárias    1.236
Diversas   256

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      2.190
Capital Social     418
Reservas de Lucros   1.772

CONTAS DE RESULTADO         545
Receitas Operacionais   2.925
(Despesas Operacionais)   - 2.380

TOTAL  PASSIVO    4.234

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 30 de Setembro de 2017

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador
CRC: 1SP088327/O-0
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Especial

Como um dos países mais sensíveis 
às mudanças climáticas, o Brasil 
tem grande interesse no acordo 
multilateral que entrou em vigor no 
dia 4 de novembro do ano passado

Mas, a exemplo de muitos outros, enfrenta o dile-
ma usual entre diminuir as emissões de gases de 
efeito estufa e manter um nível satisfatório de 

crescimento econômico.

A maior parte dos dilemas, como se sabe, nasce de uma 
visão por demais parcial da situação. Não é possível pensar 
nem que a economia do país e suas demais atividades che-
garão por milagre a um nível banal de emissões nem que 
poderemos manter o patamar atual, quando há um enorme 
potencial de mudanças à disposição das empresas, dos 

cidadãos e do setor público. 

Um dado a favor da pers-
pectiva de redução das 
emissões, a ponto de frear o 
aquecimento global e manter 
a temperatura média do pla-
neta de 1,5 °C a 2 °C acima 
dos níveis pré-industriais, é 
que a assinatura do Acordo 
de Paris pelo Brasil dá a esse 
diploma o status de tratado 
internacional. Segundo Karin 
Kässmayer, doutora em meio 
ambiente, e Habib Jorge 
Fraxe Neto, especialista em 
direito ambiental, a incor-
poração às leis brasileiras 
dos parâmetros acertados 
em várias conferências do 
clima, e sacramentados nas 
reuniões de Marrakech (7 a 
18 de novembro de 2016), 
abre caminho para que ações 
efetivas sejam adotadas.

Os dois são consultores do Senado e assinam o Texto para 
Discussão A Entrada em Vigor do Acordo de Paris: o que 
muda para o Brasil?. O estudo apresenta um painel sobre 
os aspectos legais do novo protocolo do clima e as possibi-
lidades de o Brasil apresentar progressos nos setores nos 
quais se comprometeu a atuar para reduzir o volume de 
carbono ou substâncias equivalentes: energia, mudança no 
uso da terra e fl orestas, agricultura,  indústria e transportes.

“(…) quanto à necessidade ou não de alteração da PNMC 
[Política Nacional de Mudanças Climáticas], importante res-
saltar que o Brasil ratifi cou o Acordo de Paris em setembro 
de 2016, internalizando-o em seu ordenamento jurídico. 
Entendemos que, ao se tornar o acordo norma jurídica 
interna, a PNMC merece apenas ajustes pontuais, a fi m de 
que o novo regime aprimore e atualize os compromissos 
assumidos”, afi rmam os autores do texto.

O maior desafi o, portanto, não é jurídico-legal, mas de 
materialização das metas apresentadas ao concerto das 
nações em programas e iniciativas empresariais. Observam 
os dois estudiosos: “Sua implementação [do acordo] envol-
ve desafi os no fortalecimento de uma matriz energética 
que reverta a tendência dos últimos anos de aumento no 
uso de combustíveis fósseis nos transportes e na geração 
termelétrica, bem como na consolidação de medidas para 

Desafi os para o cumprimento 
do Acordo de Paris

Ilustração: Bruno Bazílio

Habib Jorge Fraxe Neto 
é bacharel em ciências 

biológicas e mestre 
em zoologia pela UnB. 
Especialista em direito 
ambiental, atualmente 

trabalha como consultor 
legislativo do Senado na 
área de meio ambiente.
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Karin Kässmayer 
é bacharel em 

direito e doutora 
em meio ambiente e 

desenvolvimento pela 
UFPR e mestre em direito 
econômico e social pela 
PUC-PR. Trabalha como 
consultora legislativa do 
Senado na área de meio 

ambiente. 
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efi ciência energética. No caso dos transportes, as soluções 
para mitigação dependem, sobretudo, da otimização da 
mobilidade urbana por meio do transporte de massa e do 
aumento do uso de biocombustíveis”.

Os consultores observam que o aumento da taxa de 
desmatamento, em quase um quarto, entre 2014 e 2015, 
apesar da recessão econômica, “acende uma luz amarela”. 
E apontam para “a necessidade de robustos aportes orça-
mentários às políticas de comando e controle”. Tanto o 
sucesso no controle do desmatamento quanto das políticas 
de pagamento por resultados na conservação fl orestal de-
penderão, advertem os autores, de “maior participação de 
atores locais e regionais na sua elaboração e execução”. Um 
complicador é que, tradicionalmente, a União centraliza “a 
maior parte das tarefas e dos recursos a elas associados”. 
Outro front no qual é imprescindível investir: a participação 
dos setores agrícola e  fl orestal nesse esforço.

Com a frase “Um longo caminho a percorrer”, Karin e 
Fraxe Neto resumem as perspectivas de  implementação 
das metas para a agropecuária reunidas no chamado Plano 
ABC (Agricultura de Baixo Carbono), que precisa ter “ga-
nho de escala” em programas como o de recuperação de 
pastagens degradadas; integração lavoura-pecuária-fl oresta 
e sistemas agrofl orestais e plantio direto; fi xação biológica 
de nitrogênio; fl orestas plantadas; tratamento de dejetos 
animais; e adaptação às mudanças climáticas. Os autores 
recomendam “apoio aos produtores rurais por meio de 
assistência técnica” e “uma estrutura de fi nanciamentos 
 adequada e atrativa”.

As melhores intenções e leis, entretanto, podem es-
barrar na complexidade e nas incertezas de um acordo 
cuja novidade é a apresentação de metas voluntárias (e 

desiguais nos prazos para 
concretização), o que abre 
a chance do comportamento 
do tipo “carona”, da parte de 
quem prefi ra deixar o dever 
de casa para o vizinho.

Assinalam os consultores: 
“Apesar de se apresentar 
como um acordo de alcan-
ce universal, vinculante e 
gerador de obrigações a 
todos os Estados, muitas 
de suas disposições são de 
natureza pragmática ou 
indicativa e as metas, agora 
vinculantes e constituindo 
as contribuições nacional-
mente determinadas (NDC, 
na sigla em inglês), são auto-
propostas, díspares entre si, 
mas que representam metas 
concretas e autônomas, em 
consonância ao princípio das 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas à luz das 
diferentes circunstâncias nacionais”.

O que Karin e Fraxe Neto explicam em seu trabalho é que, 
se o estabelecimento de metas próprias para cada realida-
de nacional pode facilitar o ingresso no acordo, exige um 
esforço maior, do ponto de vista científi co e político, para 
que, no plano global, esses esforços se somem de maneira 
minimamente coerente e produzam resultados concretos 
de redução das emissões. 

Tanto o equacionamento das metas quanto o controle da sua 
aplicação e dos resultados dependem ainda do estabelecimento 
de regras, parâmetros de medidas e detalhamento técnico para 
que os responsáveis por acompanhar o acordo tenham o mínimo 
de segurança sobre onde estão pisando. Questões como a das 
bases do comércio de carbono e do pagamento por serviços 
ambientais, o chamado Reed, estão entre os aspectos a serem 
mais precisamente defi nidos (Em discussão/Agência Senado).



News@TI
apoiar projetos de startups brasileiras e francesas em processo 
de desenvolvimento internacional. O evento se desenvolve den-
tro do contexto da French Tech (marca labelizada que reúne 
os ecossistemas franceses mais dinâmicos, para o crescimento 
de suas startups e empresas digitais), do setor INVEST da 
Business France.

French Tech Tour - Reveal & Invest Day 2017

@A Business France, com o apoio de seus patrocinadores 
e parceiros, realizará no próximo dia 08 de novembro de 

2017, no Espaço Coworking Cubo, um concurso de pitchs que 
reunirá num só lugar, startups e empresas do Brasil e da França, 
grandes players, especialistas internacionais e investidores, para 

São Paulo, terça-feira, 31 de outubro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Antonio Gracia (*)
 

A primeira coisa que temos que ter bem defi nido em uma campanha 
ativa são os objetivos. O objetivo macro é converter contatos 
em vendas, em negociações efetivas, embora existam outros 

elementos-chave, como a captura e retenção de clientes, redução do 
tempo médio de operação, controle da taxa de abandono, etc., que 
também afetam outro fator crítico: a experiência do cliente. Através 
da diferenciação, conseguimos converter mais, ter o número máximo 
de contatos por hora, contatos úteis, maior conversão possível etc. No 
fi nal, todos os resultados acima indicados em conversões efetivas é o 
que determina o sucesso ou o fracasso de uma empresa.Esse é o grande 
desafi o das campanhas ativas. Portanto, tudo otimizado nesse processo 
nos ajudará a alcançar nossos objetivos comerciais.

Aqui estão algumas dicas importantes que devem ser levadas em 
consideração para superar os desafi os das campanhas ativas e aumentar 
a produtividade, aumentando as vendas e negociações sem sacrifi car a 
qualidade do serviço oferecido, mantendo positiva a experiência do cliente.
1 - Tenha a melhor tecnologia

Quando falamos sobre ter as melhores ferramentas para gerenciar 
serviços de campanhas ativas, nos referimos a um poderosodiscador 
automático. Os discadores preditivos são um dos avanços mais importan-
tes nas últimas décadas na indústria de contact centers e signifi cam um 
impulso para aumentar sua produtividade. A discagem automática envia 
contatos ativos aos agentes de forma efetiva, graças a uma tecnologia 
que detecta tons de linha ocupados, "sem resposta", fax e atendedor 
de chamadas, às quais são adicionadas várias regras de remarcação.
2 - Aumente a produtividade

É essencial a adaptação à intensidade da geração das chamadas para 
colocá-las de acordo com a taxa de produção exigida pela campanha. 
Precisamos priorizar e ajustar as regras de discagem por meio de uma 
ferramenta ideal que nos permite classifi car chamadas sem interrom-
per a produção. No entanto, deve fi car muito claro que os discadores 
não fazem milagres, apenas potencializam a efi cácia da operação. Para 
aumentar a produtividade das campanhas, é necessário implementá-las 
no menor tempo possível, adaptando-as facilmente e corretamente às 
necessidades específi cas de cada serviço e executá-las com simplicida-
de e fl exibilidade para responder de maneira proativa e não-reativa ao 
dinamismo do negócio e dos clientes. 
3 - Otimize custos e recursos

Por intermédio do monitoramento em tempo real e histórico da gestão 
de agentes, de serviços e da tecnologia utilizada, os supervisores da 
operação e os administradores podem entrar para analisar estatísticas 
e comportamentos para melhorar o desempenho de campanhas. Como 
resultado, eles facilitarão a tomada de decisão no nível operacional, 
controlando custos, otimizando recursos e aumentando a produtividade.
4 - Reduza o tempo médio de operação (TMO)

Quando os agentes são treinados para maximizar este indicador, 
eles são capazes de atender um maior número de clientes ou clientes 
potenciais, aumentando sua produtividade e os índices de conversão. 
No entanto, ter cuidado com a manutenção de TMOs é fundamental, os 
agentes de serviços podem estar acelerando o atendimento prestado e 
consecutivamente oferecendo um serviço de má qualidade ao cliente.
5 - Aumente o volume de contatos

A gestão de volumes fl utuantes de chamadas é um desafi o recorrente 
para os centros de atendimento ao cliente. Para isso, é necessário de-
terminar a quantidade e corrigir os perfi s dos agentes utilizados para 
evitar incorrer em custos, mas também arriscar a qualidade do serviço. 
Uma estratégia correta para controlar o volume de chamadas deve co-
meçar com um planejamento. Ao identifi car os padrões de demanda e 
comportamento, os contact centers podem programar seus discadores 
de forma adequada para alcançar o volume de contatos que eles exigem 
e cumprir seus objetivos de negócios.

Seis dicas para converter 
mais em campanhas ativas
Quando falamos sobre desafi os relacionados a efi ciência das conversões em campanhas ativas, 
percebemos que se por um lado as empresas que buscam aumentar suas receitas e consideram, 
via contact centers, que existe uma maneira efetiva de atingir seu objetivo, por outro lado, elas não 
podem arriscar a qualidade do seu serviço ao cliente, controlando os custos operacionais e otimizando 
os recursos de suas campanhas. Então, como conseguir um equilíbrio entre campanhas ativas efetivas 
sem comprometer a qualidade do serviço oferecido, mantendo uma operação lucrativa?

6 - Gerencie cada contato corretamente

No fi nal, tudo está focado em gerenciar cada contato com sucesso. 
Para poder vender / converter, o contact center precisa ser capaz de 
gerenciar todas as oportunidades que tem para conversar com cada 
cliente. Nossos clientes enfatizam que é crucial cuidar dos detalhes para 
garantir um bom gerenciamento em cada interação servida: 

• O cliente é o centro de tudo: cuidar do relacionamento com 
o cliente ao longo de seu ciclo de relacionamento é imperativo. 
Não se esqueça, em qualquer circunstância, de que a prioridade 
é o cliente, não o agente ou a empresa. É necessário evitar que o 
desespero de fazer uma venda nos faça transmitir más percepções 
e oferecer um mau serviço.

• Dar valor aos contatos: durante décadas foi criticado que as 
chamadas de televendas não funcionam em empresas em que elas 
não são gerenciadas corretamente. As empresas que fazem um 
trabalho correto são aquelas que, quando contatam uma pessoa, 
oferecem algo que realmente representa valor. Muitas entram em 
contato com o cliente, sem agregar valor algum e, desse modo,  
não há motivo para que eles manifestem interesse.

• Não seja muito insistente ou agressivo: contra o que pode 
parecer óbvio, quando um agente entra em contato com um 
potencial cliente, a insistência em querer vender pode levar à 
desistência deste. Na primeira chamada, o agente oferece o que 
o cliente não quer comprar. O primeiro contato deve promover 
o posicionamento da marca, gerar empatia com o cliente, (sem 
exagero) e não soar como se estivesse trapaceando ou vendendo 
o que não precisa. Isso incita a desconfi ança.

• Não cometa erros: muitas vezes é dito que aprendemos com 
os erros, mas é melhor evitá-los. Não deve ser tão complicado 
nas campanhas ativas, alguns erros comuns que devem ser 
evitados: trabalhar com listas de contatos de má qualidade, não 
chamar no momento certo, não ter um objetivo claro pelo qual 
se chama, não contar com argumentos úteis disponíveis aos 
agentes que facilitam o contato, não possuir boas informações 
sobre o produto oferecido, não conhecer as regras ou listas de 
Robinson e não gerar atividade de chamadas ativas por meio de 
chamadas cruzadas.

• Monitoramento contínuo: os contatos que chamamos estão 
ocupados. Já nem lembram o motivo pelo qual foram chamados. 
Para mitigar isso, é necessário agendar lembretes, iniciar alertas. 
Nunca deixe desassistido um contato porque não respondemos 
corretamente ou uma venda foi fechada e isso basta. Não podemos 
ter lacunas para rastrear ou reprogramar chamadas. Estas precisam 
ser bem programadas e suas conversões efetivas.

(*) É Diretor de marketing da Enghouse Interactive - Presence

Já ouvi e já li isso 

muuuuuuuuitas vezes. E 

não tiro a razão de quem 

tenha dito tal frase! Afi nal, 

é horrível você confi ar no 

corretor e ele só lhe criar 

problemas!

Eu próprio já passei por esse 
dissabor. Escrevi o nome de 
meu amigo e colega no Con-

selho de Curadores da Fundação 
Santos=Dumont e vejam só no que 
deu! Ele, que é Vice-Almirante, e já 
foi Comandante do Oitavo Distrito 
Naval, chama-se Carlos Afonso 
Pierantoni Gamboa. Pois é, acabei 
de escrever Gamboa e o corretor 
“corrigiu” para Gambá! Em outras 
ocasiões, eu escrevi “fragrante” – 
de fragrância, perfume – e ele fez 
o favor de “consertar” para fl agran-
te... Coloquei “à saciedade”, e ele 
grafou “à sociedade”...

Já deu para perceber que esse 
corretor que faz trapalhadas, é o 
“corretor de texto” ou “corretor 
automático de texto”, presente 
nos meios de comunicação inter-
nética. E não é dele que vamos 
falar! 

O foco deste artigo, porém, é um 
outro corretor, especial, que tem 
até um dia, o 12, dedicado a ele!

É o Corretor de Seguros! 

“Um profissional do ramo 

securitário certificado, no 

Brasil, pela Escola Nacional 

de Seguros e com registro na 

SUSEP – Superintendência de 

Seguros Privados. Pode atuar 

tanto como autônomo, pessoa 

física, quanto com uma pessoa 

jurídica, em uma corretora 

de seguros, e seu trabalho é 

analisar os custos e benefícios 

relacionados à situação do 

segurado, indicar o produto 

mais adequado às suas necessi-

dades e mediar a relação entre 

este e a seguradora”.

A palavra tem sua origem no 
vocábulo latino Corrector, que 
designava um auxiliar da justiça 
romana que cuidava das fi nanças 
da cidade. Para sua formação, a 
palavra usou o prefi xo com, que 
signifi ca junto, mais rector, “o 
que dirige, que endireita”, cuja 
origem é o adjetivo rectus, reto. 

Por definição etimológica, 
portanto, o Corretor tem o dever 
dirigir, orientar com retidão!

Historicamente, sua origem é 
bem remota.

Em meados do século XVI, mais 
precisamente em 1578, o Brasil 
vivia uma fase de transições. O 
sistema de capitanias hereditá-
rias, implantado em 1534, não 
havia funcionado bem. Das 15 
capitanias, distribuídas a 12 dona-
tários, só duas prosperaram: a de 
Pernambuco, com Duarte Coelho 
e a de São Vicente, com Martim 

Afonso de Souza. Tentou-se então, 
a partir de 1549, a alternativa de 
governos gerais: Tomé de Souza, 
seguido de Duarte da Costa e de-
pois Mem de Sá. Com a morte do 
terceiro titular, em 1572, e de seu 
sucessor D. Luís de Vasconcelos, 
Portugal dividiu o Brasil em dois 
governos: o do Norte, em Salvador 
(primeira capital do país) e o do 
Sul, no Rio de Janeiro. A reuni-
fi cação veio no já citado ano de 
1578, de importância particular 
para nós. 

Foi nesse ano que surgiu a pro-
fi ssão de corretor, em Portugal, 
com o papel de intermediar as 
relações entre segurados e segura-
doras. Nenhum seguro seria válido 
sem a interveniência do corretor. 
Sua função se diferenciava da 
do escrivão de seguros, por ser 
custeada pelos segurados. Isso ga-
rantia ao corretor um rendimento 
cinco vezes maior do que o de um 
escrivão. O cargo de corretor era 
considerado propriedade pessoal 
e transferível. 

No Brasil, a atividade teve sua 
primeira lei em um ano também 
emblemático: 1964! A lei 4594, de 
29 de dezembro daquele já distan-
te ano, abria-se com o este texto:

“Art. 1° O corretor de seguros, 
seja pessoa física ou jurídica, é o 
intermediário legalmente au-

torizado a angariar e a promover 
contratos de seguros, admitidos 
pela legislação vigente, entre as 
sociedades de seguros e as pesso-
as físicas ou jurídicas, de direito 
público ou privado.

Art. 2º O exercício da profi ssão 
de corretor de seguros depende 
da prévia obtenção do título de 
habilitação, o qual será concedido 
pelo Departamento Nacional de 
Seguros Privados e Capitalização, 
nos termos desta lei.

§ Único o número de corretores 
de seguros é ilimitado”.

Desnecessário dizer da impor-
tância socioeconômica do setor. 
Basta citar que, em 2016, o mer-
cado segurador movimentou 239,3 
bilhões de reais, sem considerar o 
ramo de saúde complementar. Isso 
signifi cou 3,9% do PIB brasileiro!

Por isso, se eu ouvir de novo 
alguém dizer que “esse corretor 
mais atrapalha que ajuda”, vou 
exigir que explicite: “esse corretor 
de texto”!

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 

Advogado e Jornalista. É Autor 
do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, 
e membro da Academia Cristã de 

Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo 
site www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

“Esse corretor 
mais atrapalha 
do que ajuda”!

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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APOSENTAR SEM PRÓ-LABORE
Sócia se aposentou e deseja cancelar o pró-labore, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AS HOMOLOGAÇÕES COM MAIS DE UM ANO, NA NOVA REFORMA 
TRABALHISTA, NÃO SERÁ NECESSÁRIO HOMOLOGAR?

Esclarecemos que com a publicação da Lei nº13.467/17, em vigor a 
partir de 11/11/2017, as homologações de contratos firmados a mais de 
1 (um) ano estão dispensadas da homologação em virtude revogação 
do §1º, art.477 da CLT, seja pedido de demissão ou não.

PAGAMENTO DOS DIAS DE AFASTAMENTO
Funcionário em gozo de férias de 30 dias foi internado, a partir de que 
data a será considerado afastado pelo INSS? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

OBRIGAÇÕES DO CARGO DE CONFIANÇA
Quais os requisitos e obrigações o cargo de confiança, qual a base 
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA QUE TRABALHA 06HS POR DIA, DE SEGUNDA À 
SEXTA, TEM DIREITO A 15 MINUTOS DE DESCANSO, PRECISA 
COMPENSAR O DESCANSO E FAZER UMA JORNADA DE 06H 15M?

Esclarecemos que o intervalo para repouso e alimentação não devem ser 
considerados na duração do trabalho. Sendo assim, para ter 06hs de efe-
tivo trabalho a jornada deverá ser de 06h15m. Base Legal – Art.71 da CLT.

PODERÁ DEIXAR DE COMPARECER AO TRABALHO
Como deve ser efetuada a contagem dos dias em que o empregado 
pode faltar em virtude de casamento e falecimento? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: LEONARDO GALENTE, estado civil solteiro, profi ssão contador, nas-
cido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 05/09/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Antonio Gonçalves Galente e de Elisabete Sujdik 
Galente. A pretendente: MICHELE ALVES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão ana-
lista, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 26/08/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Loides Alves Pereira.

O pretendente: LUCAS LEONARDO, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido em 
Ouro Preto D'Oeste - RO, no dia 20/11/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Job Leonardo Júnior e de Célia Regina da Silva Ganaça Leonardo. A 
pretendente: MARIANA CORREIA DA SILVA GANANÇA, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São José do Rio Preto - SP (1º Subdistrito), no dia 01/07/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio Cesar da Silva 
Ganança e de Arleny Correia da Silva Ganança.

O pretendente: DENIS CRUZ RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 13/11/1980, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alberto de Matos Rodrigues e de 
Sonia Maria Cruz Rodrigues. A pretendente: PRISCILA SIGNORATI MATRONE, estado 
civil solteira, profi ssão personal trainer, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no 
dia 01/07/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Willian 
Andrade Matrone e de Giovanna Signorati Matrone.

O pretendente: ALEXANDRE MAZZUCHELLI JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
educardor físico, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 07/09/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexandre Mazzuchelli e de Maria 
de Fatima Fabio Mazzuchelli. A pretendente: VANESSA CORRÊA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia 
17/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito 
Corrêa dos Santos e de Vanda Corrêa dos Santos.

O pretendente: ANTONIO RANILO DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascido em Crateús (Ararendá) - CE, no dia 25/03/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pereira de Sousa e 
de Estela Regia da Silva Pereira. A pretendente: BIANCA GALINDO DE QUEIROZ, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 
12/11/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Tourimar 
Rodrigues de Queiroz e de Maria Elvira Galindo da Silva.

O pretendente: DOUGLAS RAMPAZI LOSACCO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 18/08/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Luiz Losacco e de Katia Rampazi Losacco. A pre-
tendente: BRUNA GABRIELA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar, nascida 
nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 07/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Donizetti Gonçalves e de Maria Genilda da Silva Gonçalves.

O pretendente: RENAN DE CASTRO RITAS VENUTO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de escritório, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 09/02/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cassio José Ritas Venuto e de 
Esterlina de Castro. A pretendente: PAMELA LIMA FELIX DA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão assistente contábil, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 17/07/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilmar Felix da Silva 
e de Reimaria Gomes Lima.

O pretendente: FELIPE DA CUNHA GUERRERO GUTIERREZ, estado civil solteiro, 
profi ssão cartorário, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 31/01/1978, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Salvador Guerrero Gutierrez e de 
Aurea Marly Cunha Guerrero Gutierrez. A pretendente: STEPHANY MARRY ALONSO 
CAVALCANTI, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, 
Mooca - SP, no dia 25/12/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Eliseu Pinhal Cavalcanti e de Maria Cristina Arcas Alonso.

O pretendente: JULIO CEZAR LISA CIRILLO, estado civil solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 28/12/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Cirillo e de Silvana Ana Silvia Iolan-
da Lisa Cirillo. A pretendente: SANDRA MARA ANDRADE DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão mercadóloga, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 05/04/1982, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Antonio Gomes de Oliveira e de Maria 
Benedita Andrade de Oliveira.

O pretendente: BRUNO NOBREGA BARBATO, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de TI, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 22/09/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vagner Barbato e de Eldys Daud Nobrega Barbato. A 
pretendente: MARINA COSCARELLI, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 25/02/1987, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Arispe Coscarelli e de Maria do Carmo Casado Coscarelli.

O pretendente: MOHAMED LEKSIR, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Hussein Day - Estado de Argel, Argelia, no dia 31/07/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Leksir Kheir-Eddine e de 
Boukourbane Amel. A pretendente: NEIVA DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão psicologa, nascida em Santo André - SP, no dia 06/06/1979, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aparecido Alves dos Santos e 
de Marina Rodrigues dos Santos.

O pretendente: JOSÉ EDSON PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar administrativo, nascido no Distrito de Arapiraca - AL (1º Distrito), no dia 05/01/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Pereira da Silva 
e de Zuleide Pereira da Silva. A pretendente: CLAUDIA DE SALLES, estado civil divor-
ciada, profi ssão repositora, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 01/02/1973, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adão Sebastião de 
Salles e de Ivone Caetano de Salles.

O pretendente: FÁBIO HENRIQUE IZIDORO, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia 08/06/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Delcio Izidoro e de Maria José Henrique Izidoro. A pretendente: 
ROBERTA KELLY CARMO CARVALHO GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 14/02/1980, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Carlos Gonçalves e de Rosilda 
Carmo Carvalho.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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3/île — mad — ror. 4/atro — card — rest. 6/coalho. 10/astronomia. 16/realidade virtual.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ -  – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta terça é o décimo terceiro dia da lunação. Lua em aspecto positivo com Plutão permite canalizar as emoções de forma 

prática. Foco no trabalho e na realização das metas. De tarde a Lua em bom aspecto com Mercúrio facilita a comunicação, 

mas a intuição deve prevalecer. Muita compreensão e sensibilidade para expressar as ideias. A noite pode ser um pouco 

mais densa. A Lua em tensão com Saturno pode trazer cobranças, fortes emoções e agitação, pois a Lua vai fi car fora de 

curso a partir das 19h09. Relaxar e ter boa noite de sono é a melhor pedida neste dia das bruxas.
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É bom tratar de assuntos inexplora-
dos como viagens, cursos e contatos 
que expandam horizontes. Superan-
do alguns problemas, terá melhoria 
da situação material e fi nanceira 
em breve. À tarde e à noite melhor 
manter a rotina em tudo no fi nal 
desta terça-feira. 78/378 – Branco.

Dia de boa vontade na relação amo-
rosa em que surgem fantasias que 
poderão se realizar. Organização 
e perseverança em alta ajudam a 
fi rmar contratos e acertar viagens. 
Está sujeito a enfrentar confl itos 
pessoais por suas emoções, por isso 
pense antes de agir. 18/918 – Azul.

Neste momento a originalidade, a in-
ventividade e a excitação dominam 
suas ações. Algumas decisões im-
portantes já tomadas anteriormente 
podem ser executadas, mantendo 
a calma e harmonia. No fi nal da 
noite expresse seus sentimentos. 
02/302 – Verde.

Se tiver algo importante para resol-
ver deixe para outro dia. Uma decisão 
precisa ser tomada na hora certa para 
que as transformações ocorram. Uma 
fase de intensas emoções no seu 
íntimo com um toque de aventura 
que será capaz de resgatar a sua 
paixão. 81/681 – Branco.

Dia de alegria e felicidade, bom para 
a saúde, negócios e tudo mais. A 
Lua em fora de curso aconselha a 
manter a rotina em tudo. Mas mes-
mo assim, pode também encontrar 
alguém atraente que aumente sua 
felicidade, se estiver só neste fi nal 
de ano. 99/299 – Amarelo.

De tarde a Lua em bom aspecto com 
Mercúrio facilita a comunicação, 
mas a intuição deve prevalecer. 
Muita compreensão e sensibilidade 
para expressar as ideias. Decisões 
tomadas antes não devem ser alte-
radas, pois trarão lucros. Seja mais 
desenvolto no sexo e terá momentos 
felizes. 94/494 – Verde.

Lua em aspecto positivo com Plutão 
permite canalizar as emoções de 
forma prática. Foco no trabalho e 
na realização das metas. Siga adiante 
para executar as decisões tomadas 
com calma e discernimento. Rela-
ções de amizade serão marcantes. 
73/973 – Cinza.

Precisa manter a calma diante de 
situações que perturbem no fi nal 
da noite.  A refl exão e a meditação 
são fundamentais para saber o que 
deseja da vida daqui para a frente. 
Pense coisas boas nesta fase, pois 
só quando o Sol estiver em seu 
signo começará o novo ano astral. 
80/380 – Azul.

A Lua em tensão com Saturno pode 
trazer cobranças, fortes emoções e 
agitação, pois a Lua vai fi car fora de 
curso a partir das 19h09. Analise 
tudo, e decida algo importante em 
sua vida de uma vez por todas, não 
deixe para depois. 49/449 – Marrom.

Veja se a pressa e a afobação não 
estão afastando as boas chances e 
oportunidades. Evite tomar atitudes 
egoístas que afastem pessoas e tirem 
oportunidades. Tenha atenção para 
que a teimosia e a ira não o impeçam 
de ver a realidade à volta como ela 
realmente é. 36/336 – Azul.

Com a Lua fora de curso às19h09 
em seu signo mantenha a rotina 
na vida social e amorosa. Esteja 
preparado para evitar emoções 
intensas que podem interferir na 
sua rotina. Alguma tensão, atrito 
ou rompimento pode acontecer pela 
teimosia ou pelo apego exagerado. 
23/323 – Branco.

Supere com diálogo atritos com as 
pessoas próximas, amigos, familiares 
ou a pessoa amada. As emoções ne-
gativas como teimosia e a indecisão 
podem provocar impedimentos e 
mudanças no rumo na vida. Viagens, 
passeios e diversões programados 
estão favoráveis. 79/379 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 31 de Outubro de 2017. Dia de Santa Lucila, São Afonso 
Rodrigues de Palma, São Foilano e Dia do Anjo Acaiah, cuja virtude 
é a realidade. Dia Mundial da Poupança, Dia Nacional da Ju-

ventude, Dia do Futebol, Dia da Reforma, Dia do Comissário 

de Bordo e Dia das Bruxas. Hoje faz aniversário o ex-jogador 
e técnico de futebol Dunga que chega aos 54 anos, o ator Dermot 
Mulroney, que também nasceu em 1963, o cantor de rap Vanilla Ice 
que completa 50 anos e a atriz Piper Perabo que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é sempre vigoroso e pronto para 
lutar no dia a dia. Força de vontade determinação e necessidade de 
expressão são algumas de suas qualidades. Muitas vezes você com-
bina a sua intuição com a habilidade prática de tomar as decisões 
corretas. Trabalhador precisa de tempo para o amor e as diversões. 
Vive profunda paixão amorosa em determinada fase da vida. Possui 
uma tendência de exercer mais de uma atividade de cada vez ou 
querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Um fl uente conversador 
podendo dedicar-se a comunicação, às artes e atividades esportivas. 

Dicionário dos sonhos
DIAMANTE – Indica um sentimento de inferioridade. 
Simboliza a ânsia de conquistar fortuna, êxito na vida. Vê-lo 
bruto, receberá um presente. Em forma de joia, muitas 
despesas e gastos fi nanceiros. Possuir muitos, cuidado 
pois suas ambições só serão realizadas de forma desonesta. 
Números de sorte: 53, 65, 76, 90 e 97.

Simpatias que funcionam M a g i a  d e 

Hal loween : 
Separe uma vela sem uso de qualquer cor e tamanho. Vá para 
um local silencioso, no qual ninguém o incomode. Foque em um 
desejo e pense fortemente ele. Pode ser saúde, amor, dinheiro, 
emprego ou o que você estiver precisando. Com uma faca de 
ponta, escreva o seu desejo na vela. Para conseguir escrever 
tudo, seja direto. Por exemplo: conseguir um emprego novo; 
casar com Paulo; pagar todas as dívidas. Enquanto escreve, 
continue a mentalizar o seu desejo. Acenda a vela em local que 
não haja perigo, longe de itens infl amáveis e em local sem vento, 
pois ela deve queimar até o fi nal. Agora é só esperar a sua graça.
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
Estreia 

Sete anos após a estreia do premiado “O Idiota 
– Uma Novela Teatral”, as companhias Livre e 
Mundana se reencontram em Dostoiévski- Trip, 
nova viagem ao universo do escritor russo e ao 
célebre romance publicado em 1869. Com direção 
de Cibele Forjaz, o espetáculo, inédito no país, 
estreiou dia 28/10. Esta é a primeira montagem 
brasileira do texto de Vladímir Sorókin – um 
dos grandes nomes da chamada nova literatura 
russa –, já encenado em Moscou e Nova York. Na 
peça, um grupo de viciados aguarda a chegada 
de um trafi cante que lhes prometeu trazer uma 
novidade. Enquanto isso, conversam, discutem 
(e até mesmo brigam) sobre grandes nomes da 
literatura mundial – Kafka, Pushkin, Cervantes, 
entre outros – e seus supostos efeitos. Este, con-
tudo, não é um encontro amistoso entre amantes 
das letras, e sim de um bando de pessoas que mal 
se conhecem, unidos apenas pela condição de 
viciados em literatura. Com Aury Porto, Edgar 
Castro, Guilherme Calzavara, Luah Guimarãez, 
Lúcia Romano, Marcos Damigo, Sergio Siviero 
e Vanderlei Bernardino.

Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo, tel. 
3113-3651. Sexta, sábado e segunda às 20h e domingos às 
19h. Ingresso: R$ 20. Até 18/12.

Dança
Concebido pelos coreógrafos Dinah 

Perry e Jorge Garcia, o espetáculo D’Arc 
- Dark estreia no dia 5 de novembro. 
São coreografi as distintas que mostram 
o diferente olhar dos coreógrafos para o 
mesmo tema, mas que se complemen-
tam ao contemplar a mulher de todos 
os tempos. 

Tanto D’arc de Dinah Perry quanto 
Dark de Jorge Garcia tem Joana d’Arc 
como inspiração. Enquanto a música 
lírica pontua a encenação de Dinah, 
musicais de Björk aparecem em coro, 
em forma de lamento, na criação de 
Garcia. As duas coreografi as trazem 
um mesmo elenco de quatro bailarinas: 
Ana Carolina Barreto, Carine Shimoura, 
Larissa Leão e Paula Miessa, além de 
Julia Cavalcante (que atua somente 
em D’arc).

Serviço: Espaço Capital 35, R. Capital Federal, 35, 
Perdizes, tel. 94352-3107. Domingos (05,12,19 e 26). 
Ingresso: R$ 25. 

Humor
Renato Scarpin reestreia em curta tempo-

rada no próximo dia 04/11 o solo de humor 
‘Engolindo Sapo’, que é sucesso há oito anos 
em cartaz. No hilário espetáculo, o ator mostra 
as loucas relações de qualquer pessoa normal, 
além de personagens politicamente absurdos.
Intercalando momentos de ‘cara limpa’ com 
personagens inusitadas, o ator revela situações 
que todos nós passamos, mas nunca paramos 
para pensar em seu lado cômico. O ator inter-
preta 4 personagens improváveis: o Sapo da 
Cantareira, isso mesmo, um sapo que vive na 
Cantareira e está sofrendo com a falta d’água 
em São Paulo e com os problemas políticos do 
momento. Mohamed, um terrorista árabe que 
só se dá mal no Brasil. Nicanor, um idoso que 
tenta aprender computação com seu neto, mas 
encontra todas as difi culdades de se dominar 
uma nova tecnologia e linguagem tão distantes 
de sua geração. E, por fi m, Marigreides, uma 
empregada louca e atrapalhada que entende 
tudo errado.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela 
Vista, tel. 3251-4881. Sábados às 21h e domingos às 19h30. 
Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 10/12. 

Cena de “Mauser de Garagem”.

A Cia Les Commediens 
Tropicales dá início 
ao projeto Medusa 
Concreta com a 
reestreia de “Mauser 
de Garagem”

A peça é parte da mon-
tagem Guerra sem 
batalha ou agora e por 

um tempo muito longo não 
haverá mais vencedores nes-
te mundo, apenas vencidos. 
Com provocação cênica de 
Maria Tendlau, a peça é uma 
criação conjunta da Cia Les 
Commediens Tropicales com 
os músicos do Quarteto à 
Deriva. A obra cênica-musical, 
como próprio grupo defi ne o 
trabalho, se baseia na auto-
biografi a de Heiner Müller, 
um dos mais importantes e 
controversos dramaturgos 
do século XX, além de Mau-
ser, texto do autor. Müller 
escreveu esse texto em 1970, 
refl etindo os anos de chumbo 
que pesavam sobre a socieda-
de alemã. Ele utiliza a forma 
da “peça-didática”, fórmula 

Sem batalhas

consagrada por Bertolt Brecht 
quarenta anos antes. Mauser 
de garagem traz questões que 
sempre estiveram presentes 
na vida do autor – como a ini-
ciação à vida adulta, a guerra e 

suas consequências, o próprio 
teatro-didático, etc – aliado ao 
eterno embate entre o indiví-
duo e o coletivo. Com Carlos 
Canhameiro, Daniel Gonzalez, 
Michele Navarro, Paula Mirhan, 

Rodrigo Bianchini e Tetembua 
Dandara. 

Serviço: Oficina Cultural Oswald de 
Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 
tel. 3222-2662. Quintas e sextas às 21h e aos 
sábados às 19h. Entrada franca.
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No espetáculo “Ex Bom é 
Exumado”, que estreia no 
próximo dia 2 apresenta a 
atriz Lívia Inhudes, a Vivi da 
última versão de Chiquititas, 
que viverá a jovem Lu, fi lha de 
Dora e Zé Paulo que, mesmo 
separados, ainda dividem o 
mesmo apartamento e escon-
dem a separação da fi lha. Lu 
faz intercâmbio em Londres e 
tem uma grave doença. Com 
a chegada inesperada da fi lha, 
Dora e Zé Paulo decidem fi ngir 
que ainda estão casados. Uma 

comédia deliciosa que, com 
muito bom humor, traz à tona 
as difi culdades do relaciona-
mento conjugal, o machismo 
como interferência na criação 
feminina, o orgulho como im-
pedimento para o resgate do 
amor familiar e ainda diz um 
NÃO bem grande ao alcoolismo 
na adolescência. Com Lívia 
Inhudes, João Carlos Deon e 
Gal Spitzer.

Serviço: Teatro Brigadeiro, Av. Brigadeiro 
Luís Antônio, 884, Bela Vista, tel. 3115-2637. 
Quintas às 21h. Ingresso: R$ 80. Até 23/11.
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Escolhas
Este é o seu caminho
Lembre-se de que o caminho que você escolhe percorrer é seu e 
apenas seu, mas cada passo que você dá afeta tudo ao seu redor. 
O objetivo desta lembrança não é fazer com que você se sinta 
culpado ou responsável pelo estado do seu mundo, mas lembrá-lo 
de que você pode realizar grandes mudanças quando escolhe 
viver com cuidado, com consciência e compaixão, e manter este 
conhecimento como a motivação básica em todas as suas ações.
Quando você faz algo com bastante frequência - boa ou ruim - isto 
se torna um hábito, uma crença ou uma forma de ser. Escolha 
hoje procurar coisas com as quais se sinta bem e observe como 
as coisas em sua vida começam a se revelar para refl etir estes 
pensamentos e sentimentos. Encontre a alegria em momentos 
comuns e comece a ver a vida como uma experiência extraordinária.
O Pensamento para hoje é: “Este é o seu caminho. Pare por um 
momento e apenas respire e, então, procure coisas com que se 
sinta bem. Você está onde precisa estar.”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.
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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
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: RAFAEL HUMBERTO DE ANDRADE, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 29/03/1982, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Umberto de Andrade e de Leni 
de Macedo Andrade; A pretendente: EDJANE OLIVEIRA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente de operações, nascida em Salvador - BA, aos 20/03/1992, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Bastos da Silva e de 
Edelsuita Oliveira da Silva.

O pretendente: FELIPE BENICIO RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, funcionário 
público municipal, nascido em São Luís - MA, aos 22/08/1953, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Margarida Nunes Ribeiro; A pretendente: BEN-
EDITA MARIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, aposentada, nascida em 
Barreiros - PE, aos 14/10/1942, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Benedito José da Silva e de Maria do Carmo da Silva.

O pretendente: EVANGELISTA ALMEIDA SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em Jequié - BA, aos 22/08/1966, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Argemiro Jose de Souza e de Antonia Almeida Santos; A pre-
tendente: MARCIA CRISTINA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, funcionária 
pública, nascida em São Paulo - SP, aos 03/05/1973, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Canuto da Silva e de Maria Antonia Ribeiro.

O pretendente: PAULO FERREIRA DE AGUIAR, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de administrativo, nascido em Berilo - MG, aos 18/10/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Ferreira Martins e de Zila de Aguiar Ferreira; A 
pretendente: MARIA DE FÁTIMA BEZERRA, nacionalidade brasileira, divorciada, vend-
edora, nascida em São Paulo - SP, aos 28/01/1971, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Monteiro Bezerra e de Nicéas Maria Monteiro Bezerra.

O pretendente: JOSÉ LUCIANO RAMOS DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, cozinheiro, nascido em Cabo - PE, aos 06/05/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Ramos do Nascimento e de Severina 
Pereira Vila Nova; A pretendente: MARIA SEVERINA FELIX DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em Moreno - PE, aos 12/10/1985, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Felix da Silva e de 
Marly Feliciano da Silva.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PIO PAPA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, marceneiro, nascido em São Paulo - SP, aos 12/12/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Pio Papa e de Maria Idelisia dos Santos 
Pio Papa; A pretendente: THAMIRES TAVARES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 31/10/1989, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Tavares da Silva e de Maria José Ferreira.

O pretendente: ALLAN FELIPE MIRANDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, taxista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 03/07/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Mario da Silva Miranda e de Sonia Aparecida da Silva Miranda; 
A pretendente: JULIANA GOMES DE SOUSA, nacionalidade brasileira, solteira, assis-
tente de cabeleireiro, nascida em Itapajé - CE, aos 21/11/1989, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Noberto Gomes Neto e de Rosa Sousa Matos.

O pretendente: RODOLFO HUDSON DANINGER, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 26/04/1982, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rodolfo Carlos Daninger e de Lourdes 
do Carmo Pedro Daninger; A pretendente: JACQUELINE DE SANTANA REIS, nacio-
nalidade brasileira, solteira, cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, aos 27/05/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Silva Reis e de 
Laudeci Barros de Santana.

O pretendente: TIAGO DANTAS DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cabeleireiro, nascido em Crisópolis - BA, aos 06/07/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Raimunda dos Santos; O pretendente: CELSO 
ROMEIRO JUNIOR, nacionalidade brasileiro, solteiro, atendente, nascido em Osasco - 
SP, aos 21/12/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso 
Romeiro e de Fernanda dos Santos Ferreira.

O pretendente: ISRAEL NAVEGANTES PESSOA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
barman, nascido em Bela Cruz - CE, aos 02/05/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Raimundo Pessoa e de Geralda Maria do Nascimento 
Pessoa; A pretendente: JEANE ARAÚJO CARVALHO, nacionalidade brasileira, solteira, 
babá, nascida em Vitorino Freire - MA, aos 03/01/1990, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio de Sousa Carvalho e de Antonia Araújo Carvalho.

O pretendente: BRUNO SOUZA DE FREITAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, aos 10/11/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio de Freitas e de Cleide Alves de Souza Freitas; 
A pretendente: AMANDA LUGLI MACHADO DE MORAES, nacionalidade brasileira, 
solteira, coordenadora, nascida em São Paulo - SP, aos 14/12/1990, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilmar Machado de Moraes e de Marlene Aparecida 
Lugli Machado de Moraes.

O pretendente: DIEGO GONÇALVES JUNQUEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 03/09/1986, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marco Aurelio Junqueira da Silva e 
de Neuza Gonçalves Bezerra Junqueira da Silva; A pretendente: LUANA PAULA DOS 
SANTOS CORONADO, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em São 
Paulo - SP, aos 07/10/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de David Coronado e de Francisca Eliana dos Santos.

O pretendente: ANDERSON CANTO ALVES LUCIANO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 31/07/1995, residente e domicil-
iado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto dos Santos Luciano e de Julia 
Canto Alves; A pretendente: YASMIN ALVES DE SOUZA FREIRE, nacionalidade 
brasileira, solteira, atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 26/04/1999, residen-
te e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Isidorio Freire e de 
Regiana Alves de Souza.

O pretendente: MARCOS ANTONIO PEREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
coordenador de manutenção, nascido em Umuarama - PR, aos 04/11/1989, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Salvador Pereira e de Elisete 
Tomaz da Silva Pereira; A pretendente: VERA LÚCIA GERMANO, nacionalidade bra-
sileira, solteira, esteticista, nascida em Taboão da Serra - SP, aos 08/06/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdecir Aparecido Germano e de 
Joscelina Maria Germano.

O pretendente: JÚLIO CESAR SANTOS LIMA, nacionalidade brasileiro, solteiro, re-
cepcionista, nascido em Pedreiras - MA, aos 04/12/1980, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Ferreira Lima e de Maria de Jesus Santos Lima; 
A pretendente: SILVIA CRISTINA DE MORAIS, nacionalidade brasileira, solteira, as-
censorista, nascida em São Paulo - SP, aos 24/09/1980, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Rodrigues de Morais e de Maria Neves de  Morais.

O pretendente: GUSTAVO DA SILVA DANTAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, vende-
dor, nascido em Nova Odessa - SP, aos 12/07/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Egrimar Carlos Dantas e de Maria Floriza da Silva Abreu Dantas; 
A pretendente: DEBORA SILVA DE FIGUEIRÊDO, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Várzea do Poço - BA, aos 01/07/1996, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joel Carneiro de Figueirêdo e de Lurdes Silva Gomes.

O pretendente: OTAVIO SOARES DE LIMA NETO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
segurança, nascido em Iguatu - CE, aos 11/06/1974, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jose Soares de Lima e de Antonia Cristina Pereira Lima; A pre-
tendente: ANDREIA DOS SANTOS PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de produção, nascida em São Paulo - SP, aos 13/07/1976, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Nunes Pereira e de Gildete Rosa dos Santos.

O pretendente: BENEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Governador Mangabeira - BA, aos 26/09/1980, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonia Oliveira dos San-
tos; A pretendente: JAMILLE SANTOS CASTRO, nacionalidade brasileira, divorciada, 
professora, nascida em Ipiaú - BA, aos 16/09/1982, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ronaldo Nunes Castro e de Delmacy Souza Santos.

O pretendente: RONALDO CESAR MAGALHÃES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
controlador de acesso, nascido em Fortaleza - CE, aos 02/06/1981, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Moises Nobre Magalhães e de Cleusa Marques 
da Silva Magalhães; A pretendente: CICERA MARIA DE ARAUJO, nacionalidade bra-
sileira, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em Jurema - PE, aos 18/08/1979, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Melquiades de Araújo e de 
Djanira Lima de Araújo.

O pretendente: ALEXANDRE IVO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
operador de caixa, nascido em Surubim - PE, aos 11/11/1983, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Natalício Ivo da Silva e de Valdenice Maria da Silva; 
A pretendente: DANIELA DE MACÊDO BARBOSA, nacionalidade brasileira, solteira, 
vendedora, nascida em Surubim - PE, aos 26/01/1987, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Souza Barbosa e de Maria das Dôres de Macêdo Barbosa.

O pretendente: CLAUDIO ROBERTO MATOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 27/01/1977, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Walmir Matos; A pretendente: ANTONIA RITA DA 
CONCEIÇÃO PINHO, nacionalidade brasileira, solteira, operadora de telemarketing, 
nascida em Inhambupe - BA, aos 13/06/1980, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ezequiel Moreira Pinho e de Maria da Conceição.

O pretendente: DAVI JESUS RAMOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, motorista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/09/1978, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Paulo Ramos e de Ilza Gonçalves Ramos; A pretendente: CRIS-
TIANE MARIA ARAUJO GOMES, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Viçosa - MG, aos 24/05/1979, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José dos Santos Gomes e de Rita de Cássia Araujo Gomes.

O pretendente: DENIS SANTANA ALMEIDA, nacionalidade brasileiro, solteiro, consultor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 07/10/1981, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Jorge Manuel Lopes Almeida e de Zilda Maria Santana Almeida; A pretendente: 
RACHEL PEREIRA BARBOSA, nacionalidade brasileira, solteiro, administradora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 23/02/1982, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Maria de Lourdes Pereira Barbosa.

O pretendente: SIDNEY DE PAULA RIBEIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, repre-
sentante comercial, nascido em Londrina - PR, aos 14/10/1978, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Zely Xavier Ribeiro e de Darci de Paula Ribeiro; A 
pretendente: SARAH RIBEIRO SIMÕES, nacionalidade brasileira, solteira, promotora de 
vendas, nascida em São Paulo - SP, aos 31/05/1990, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Carlos Antonio Simões e de Rosalina Ribeiro da Silva Simões.

O pretendente: EVANDRO BERTOLDO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
controlador de acesso, nascido em Cansanção - BA, aos 01/09/1973, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valter Bertoldo da Silva e de Paulina de Jesus Silva; 
A pretendente: ELENALVA DOS REIS, nacionalidade brasileira, divorciada, de serviços 
domésticos, nascida em Crisópolis - BA, aos 15/08/1971, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alberto dos Reis e de Bernardina Barbosa de Souza.

O pretendente: RICARDO DE SÁ NUNES, nacionalidade brasileiro, solteiro, contabi-
lista, nascido em São Paulo - SP, aos 03/01/1984, residente e domiciliado em Franco da 
Rocha - SP, fi lho de Cristovão Engrácio de Sá Nunes e de Maria Filomena de Sá Nunes; 
A pretendente: BRENA BRAGA PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, 
nascida em Teixeira de Freitas - BA, aos 12/04/1995, residente e domiciliada . e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Alves Pereira e de Lucineia Rocha Braga.

O pretendente: RENATO RODRIGUES JUNIOR, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
motorista, nascido em Itapevi - SP, aos 27/11/1981, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Adão Rodrigues e de Doralice Maria Rodrigues; A pretendente: 
FABIANA DA SILVA BUENO, nacionalidade brasileira, solteira, bancária, nascida em 
São Carlos - SP, aos 12/09/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Sebastião Benedito Bueno e de Fatima Aparecida da Silva.

O pretendente: EVERTON ALMEIDA DE SOUSA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em Mauá - SP, aos 15/07/1983, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco José de Sousa e de Francisca de Almeida Sousa; A 
pretendente: MICHELE NASCIMENTO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, aos 24/08/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Rodrigues da Silva e de Mariene da Conceição 
Nascimento.

A pretendente: LUEDJA MORENO SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 05/11/1995, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Beijamim Pedro da Silva e de Edna Moreno da Silva; A pretendente: 
DAIANE CRISTINA BORGES DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em Itu - SP, aos 16/10/1988, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Expedito Targino do Nascimento e de Maria Sonia Borges de 
Araujo Nascimento.

O pretendente: FERNANDO AUGUSTO COSTA SOUZA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, frentista, nascido em São Paulo - SP, aos 02/09/1995, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Pereira de Souza e de Magnolia Costa; 
A pretendente: VERONICA SILVA ROCHA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de cozinha, nascida em São Paulo - SP, aos 06/01/1997, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Oliveira da Rocha e de Valdete Cosma da Silva.

O pretendente: JOÃO FRANCISCO FIDELES, nacionalidade brasileiro, viúvo, aposen-
tado, nascido em Teixeiras - MG, aos 29/08/1952, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Coelho Fideles e de Conceição Imaculada Fideles; A 
pretendente: JOSEFA ALVES DE MORAES, nacionalidade brasileira, divorciada, de 
serviços domésticos, nascida em Iguatu - CE, aos 08/10/1962, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ferreira de Morais e de Luiza Alves Silva 
de Morais.

O pretendente: JOÃO CARNEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, vigilante, nascido em Boa Viagem - CE, aos 09/07/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Carneiro de Oliveira e de Francisca Vieira 
de Oliveira; A pretendente: TATIANE COSTA FERREIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, vendedora, nascida em Fortaleza - CE, aos 01/01/1994, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Evaldo Ferreira Dias e de Antonia Bezerra Costa.

O pretendente: JOÃO VICENTE PACHECO NETO, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
motoboy, nascido em Lagoa - PB, aos 09/01/1967, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Joé Vicente Pacheco e de Antonia da Silva Pacheco; A pretenden-
te: FLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de 
produção, nascida em Lagoa - PB, aos 16/04/1981, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Galdino Rodrigues e de Olivia da Silva Rodrigues.

O pretendente: JIM MORRISON ESTEVES, nacionalidade brasileiro, solteiro, estudante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 25/10/1996, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jorgimar Sales Esteves e de Sonia Cristiani Protazio; A pretendente: 
SHEILA MENDES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de faturamento, 
nascida em São Paulo - SP, aos 29/05/1989, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Mauro Ferreira da Silva e de Vania Aparecida Alves Mendes da Silva.

O pretendente: GENIVAL LOPES DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
coordenador logístico, nascido em São Paulo - SP, aos 28/05/1977, residente e dom-
iciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Lopes da Silva e de Severina 
do Nascimento Silva; A pretendente: JULIANA AMORIM MARINHO, nacionalidade 
brasileira, solteira, assistente fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, aos 25/08/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilton da Silva Marinho e 
de Mariuza de Amorim Marinho.

O pretendente: DENIS HERNANDES MOTTA, nacionalidade brasileiro, solteiro, engen-
heiro, nascido em São Paulo - SP, aos 10/10/1980, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Oscar Motta e de Alice Hernandes Martinez Motta; A pretendente: 
ELAINE DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, solteira, psicóloga, nascida em São 
Paulo - SP, aos 21/09/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Luiz José de Carvalho e de Cristina Aparecida de Carvalho.

O pretendente: ALEXSANDRO JOSÉ DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
coletor, nascido em Ipojuca - PE, aos 01/04/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luiz José da Silva e de Amara Maria da Silva; A pretendente: 
LADJANE VALDOMIRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida 
em União dos Palmares - AL, aos 23/08/1985, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Valdomiro da Silva e de Maria Petricia Costa da Silva.

O pretendente: PEDRO MARTINS PRADO, nacionalidade brasileiro, solteiro, en-
genheiro de redes, nascido em Santos - SP, aos 21/05/1975, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Claudio Gonçalves Prado e de Maisa 
Martins Prado; A pretendente: RAQUEL SOBRINHO TEIXEIRA, nacionalidade 
brasileira, solteira, psicóloga, nascida em Arapongas - PR, aos 29/12/1984, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Clemente Teixeira e de Maria 
Raimunda Sobrinho Teixeira.

O pretendente: MARCOS VINICIUS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, constru-
tor civil, nascido em Mercês - MG, aos 28/03/1964, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Valdomiro da Silva e de Dauria Grossi da Silva; A pretendente: 
MARIA APARECIDA NETO, nacionalidade brasileira, solteira, consultora de seguros, 
nascida em Alto Rio Doce - MG, aos 06/10/1973, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Afonso Neto e de Maria de Lourdes Santos.

O pretendente: ADOLFO CHARRIA GUERRERO, nacionalidade colombiano, solteiro, 
encarregado, nascido em Colômbia, aos 29/10/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gonzalo Charria Segura e de Clara Ines Guerrero 
Leon; A pretendente: VIVIANE GOMES GONÇALVES, nacionalidade brasileira, 
solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 13/02/1980, residente e dom-
iciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adão Gomes Gonçalves e de Santa 
Ferreira Gonçalves.

O pretendente: TIAGO BARBOZA DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 22/04/1987, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Umberto Cardoso dos Santos 
e de Maria Vanda Barboza da Silva Santos; A pretendente: KARINA SOUZA ROCHA, 
nacionalidade brasileira, solteiro, controladora de acesso, nascida em São Paulo - SP, 
aos 27/01/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joel de 
Oliveira Rocha e de Marinalva Maria de Souza.

O pretendente: ANTONIO NUNES DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, viúvo, vigi-
lante, nascido em São Paulo - SP, aos 12/11/1983, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria Antonia Nunes de Souza; A pretendente: MARIA JOSÉ 
JESUS SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciada, babá, nascida em Ipiau - BA, 
aos 30/08/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Feliciano de Jesus Santos e de Maria da Gloria dos Santos.

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

O pretendente: VALDECIR PETRELLI, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de ma-
nutenção, nascido em Taubaté, SP, no dia (08/01/1971), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Petrelli e de Dora Lucia da Silva. A pretendente: 
LUZIMAR MARIA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão diarista, nascida em 
Olinda, PE, no dia (14/07/1973), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Rivaldo José de Oliveira e de Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: JOSEMAR SOUSA SANTIAGO, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de centro de distribuição, nascido em Serrolândia, BA, no dia (27/12/1987), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Sena Santiago e de Marielza 
Sousa Santos Santiago. A pretendente: LUANA VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão cozinheira escolar, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (30/04/1992), re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jilvan Vieira da Silva e de 
Maria Rosangela Soares da Silva.

O pretendente: GLEUTON EDUARDO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Lagarto, SE, no dia (08/08/1991), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Eduardo dos Santos e de Maria de Andrade Santos. A pretendente: 
FABIANA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão frentista, nascida em Itaquequecetuba, 
SP, no dia (16/10/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel Jose da Silva e de Maria Marluce da Silva.

O pretendente: ADRIANO ANTUNES, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nas-
cido nesta Capital, SP, no dia (05/09/1970), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nilton Antunes e de Maria do Carmo Barbosa Antunes. A pretendente: 
GLEICECLER DE CÁSSIA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (01/05/1972), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Olavo Pereira e de Edme da Silva Pereira.

O pretendente: DANIEL SILVA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em Ibirataia, BA, no dia (06/08/1992), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Paixão de Jesus e de Rozania Cachoeira da Silva. A pretendente: 
BEATRIZ MORAES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Vitória 
da Conquista, BA, no dia (14/05/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Domingos Ferreira Santos Filho e de Dina Mara de Moraes.

O pretendente: EDIMÁRIO SANTOS DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de logística, nascido em Capim Grosso, BA, no dia (06/12/1989), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Vieira de Andrade e de Edineusa dos 
Santos. A pretendente: DANIELA REIS GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida nesta Capital, SP, no dia (08/11/1995), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elpidio Alves Gonçalves e de Francisca Costa 
Reis Gonçalves.

O pretendente: JHONATA CRUZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, 
nascido nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (02/04/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Petronio da Silva e de Sonia Cruz da Silva. A preten-
dente: MIRELLY CRISTINA DA SILVA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão recep-
cionista, nascida nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (09/09/1996), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Santos de Sousa e de Sonia Leite da Silva.

O pretendente: JHONNY WILLY MACEDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
açougueiro, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (26/05/1998), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Macedo e Silva e de Patrícia Farias da Silva. 
A pretendente: TAIANE ANDRADE SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Jardim América, SP, no dia (19/06/1996), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio Andrade Santos e de Simone Adelaido Santos.

O pretendente: MARCIANO ROBERTO SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Barbalha, CE, no dia (16/06/1988), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Amancio Roberto Santana Neto e de Josefa Leite Santana. A preten-
dente: LUCIDALVA LOURENÇO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão empregada 
doméstica, nascida em Capoeiras, PE, no dia (02/06/1978), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gedeão Lourenço da Silva e de Quiteria Leite da Silva.

O pretendente: RAMON SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão lubrifi cador, 
nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia (13/11/1990), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Nascimento Santos e de Maria Leite da 
Silva Santos. A pretendente: POLIANA DE BRITO RODRIGUES, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em Barbalha, CE, no dia (10/01/1990), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Valmir Rodrigues e de 
Lucineide de Brito Rodrigues.

O pretendente: ROBERTO SPINA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia (22/01/1986), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Marco Aurelio dos Santos Ferreira e de Norma do Prado Spina 
Ferreira. A pretendente: VIVIANI NOGUEIRA BRAGA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (21/08/1992), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José da Paixão Martins Braga e de Maria Cristina Nogueira Braga.

O pretendente: CELSO FERREIRA DAS NEVES, estado civil divorciado, profi ssão 
mecânico, nascido em Santo Antônio de Jesus, BA, no dia (11/02/1972), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clodoaldo Bispo das Neves e de Nor-
ma Ferreira das Neves. A pretendente: ROSANGELA SANTOS BARBOZA DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Osasco, SP, 
no dia (06/06/1980), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Barboza da Silva e de Nilva Maria dos Santos Silva.

O pretendente: DEOCLECIO PEREIRA DE CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido em Remanso, BA, no dia (26/08/1958), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Fonseca de Castro e de Maria Pereira de Castro. 
A pretendente: JUCIRA RODRIGUES DOS PASSOS BRITO, estado civil divorciada, 
profi ssão sócia empresária, nascida em Remanso, BA, no dia (27/01/1960), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Honorato Rodrigues dos Passos e de 
Maria de Lourdes dos Passos Brito.

O pretendente: ALEXANDER OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
manobrista, nascido nesta Capital, SP, no dia (21/12/1973), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celestino Manoel dos Santos e de Rita do Carmo Oliveira 
dos Santos. A pretendente: FERNANDA DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Carapicuíba, SP, no dia (04/01/1981), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria de Fatima da Cruz.

O pretendente: DANIEL JOSÉ DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão agente 
asseio de conservação, nascido em Jaboatão, PE, no dia (02/10/1973), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José João de Oliveira e de Maria Cecilia 
da Cruz. A pretendente: RAFAELA JULIANA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão empregada doméstica, nascida em Maceió, AL, no dia (05/04/1986), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Clovis de Oliveira e de Maria 
José da Silva Oliveira.

O pretendente: NATANAEL MOREIRA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido em Remanso, BA, no dia (15/07/1996), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anderson Almeida Ribeiro e de Silvia Moreira de Almeida. 
A pretendente: ROBERTA FRANCISCA DO COUTO, estado civil divorciada, profi ssão 
vendedora, nascida nesta Capital, SP, no dia (19/10/1991), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelson Marques do Couto e de Jidei Francisca do Couto.

O pretendente: MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Cacimbinhas, AL, no dia (15/12/1980), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Vieira da Silva e de Petrucia Tereza da Conceição. A pretendente: 
CLAUDINEA GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Palmeira dos Índios, AL, no dia (29/05/1986), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ademar Joaquim dos Santos e de Josefa Gomes dos Santos.

O pretendente: MARCO AURELIO NUNES VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (11/02/1974), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Nunes Vieira e de Maria Gracinda de Lima Nunes. A pretendente: 
MARIA JOSÉ LIMA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em 
Piritiba, BA, no dia (10/05/1978), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Mario Gonçalves do Nascimento e de Iranilda Lima Nascimento.

O pretendente: DIEGO SENNA CLORADO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (21/02/1987), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Clorado e de Maria da Conceição Lima Senna 
Clorado. A pretendente: ERIKA ALESSANDRA KONDOR, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (09/07/1987), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Luiz Kondor e de Maria do 
Socorro das Dores Kondor.

O pretendente: RODRIGO MAXIMINO DE TOLEDO QUEIROZ, estado civil solteiro, 
profi ssão pintor, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (25/05/1991), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio dos Santos de Queiroz e de 
Elaine Maximino de Toledo Queiroz. A pretendente: EDÍNERES PEREIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Araruna, PB, no dia (09/05/1990), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edileuza Pereira da Silva.

O pretendente: GENIVALDO MACHADO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
cuidador de idosos, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (18/12/1975), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim José de Souza e de Alde-
vina Machado de Souza. A pretendente: DANIELE FERNANDA CORRÊA, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São José dos Campos, SP, no dia (20/03/1982), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademir Carlos Corrêa e de 
Sônia de Fátima Rodrigues.

O pretendente: AILTON RODRIGUES SOARES, estado civil viúvo, profi ssão metalúrgi-
co, nascido em Santos, SP, no dia (16/04/1969), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aldemiro Soares de Oliveira e de Juscelina Rodrigues Soares. 
A pretendente: MARIA EDUARDA BEZERRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
empregada doméstica, nascida em Afogados de Ingazeira, PE, no dia (12/03/1990), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto da Silva e 
de Maria da Conceição Bezerra da Silva.

O pretendente: FRANCINALDO ARAÚJO BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão im-
permeabilizador, nascido em Sumé, PB, no dia (29/01/1981), residente e domiciliado em 
Franco da Rocha, SP, fi lho de José Nunes Batista e de Helena Araújo Batista. A pretendente: 
CRÊONICE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida 
em Oliveira dos Brejinhos, BA, no dia (30/12/1978), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Lucas José dos Santos e de Valdenice Francisca dos Santos.

O pretendente: CESAR SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (10/11/1971), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Portela de Oliveira e de Jane Silva de Oliveira. A pretendente: 
SILVANA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Jundiaí, 
SP, no dia (06/07/1981), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Cicero Batista da Silva e de Raimunda Ferreira Neta da Silva.

O pretendente: JOSÉ DAMIÃO ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em Olho D'Água das Flores, AL, no dia (27/10/1963), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Firmino Araujo e de Luzinete da Conceição 
Araújo. A pretendente: MAURA IVONE DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Estiva, MG, no dia (18/04/1970), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Candido de Almeida e de Antonio Etelvina de Almeida.

O pretendente: LUIZ CARLOS NUNES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão maquinis-
ta, nascido em Caieiras, SP, no dia (22/02/1978), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Nunes e de Izilda Gonçalves Nunes. A pretendente: 
ANA PAULA MATIAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Francisco Morato, SP, no dia (29/09/1981), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Matias da Silva e de Maria Aparecida Garijo Silva.

O pretendente: LEANDRO LIBORIO DE LEMOS, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista entregador, nascido nesta Capital, SP, no dia (29/05/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Delfi no de Lemos e de Maria Liborio dos 
Santos. A pretendente: ANA LÚCIA BATISTA DA MATA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Osasco, SP, no dia (14/02/1987), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Francisco Ferreira da Mata e de Eliete Batista de Oliveira.

O pretendente: ITALO PAULO DE GOIS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (09/12/1972), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Dagoberto Cordeiro de Gois e de Mercedes Paulo de Gois. A pretendente: 
VERA LUCIA SILVA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida 
em Miguel Calmon, BA, no dia (03/12/1971), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Noel Pereira Nascimento e de Vivaldina Rosa Silva do Nascimento.

O pretendente: ADRIANO PEREIRA TORRES, estado civil divorciado, profi ssão tapeceiro, 
nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (04/08/1979), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Severino Pereira Torres e de Maria Pereira da Silva Torres. A 
pretendente: DEISE CRISTINA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão cabelei-
reira, nascida em Caieiras, SP, no dia (19/09/1982), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Hamilton Antonio da Conceição e de Mara Bispo da Natividade. 
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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18ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0039926-23.2016. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Cláudia Maria Pereira Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LEILA MARCIA DE 
CAMPOS, CPF 048.344.738-21, que COOPERATIVA DE PROFESSORES E AUX. DE ADM. 
ESCOLAR - COOPESCOLA lhe ajuizou uma Ação Monitória, julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 16.853,06 (atualizado até 
31/08/2016). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, 
sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, 
com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos art. 513 e 523 do NCPC, ficando 
também ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a flu ir após os 20 
dias supra, ofereça impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de maio de 2017. 

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021257-
77.2011.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
VINICIUS DE FAVARI QUERO, CPF 359.932.228-75 que nos autos da ação de Monitória, em fase 
de Execução de Sentença proposta por AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, para o 
recebimento de R$ 37.135,61 (Abril/2017), foi efetuada a penhora online via BACENJUD, no valor de 
R$ 516,10 em 10/04/2017, em nome do executado. Estando o executado em lugar ignorado, foi 
deferida a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir os 20 supra, ofereça impugnação 
à penhora (art. 525 do NCPC), independentemente de nova intimação, na ausência dos quais, 
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de Outubro de 2017. 

2ª Vara da Família - Regional Tatuapé. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ODETE DE FREITAS SILVEIRA, REQUERIDO 
POR SERGIO BERNARDO DA SILVEIRA - PROCESSO Nº1001228-76.2017.8.26.0008. A MMª. 
Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dra. MARILIA CARVALHO FERREIRA DE CASTRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
28/08/2017 foi decretada a INTERDIÇÃO de ODETE DE FREITAS SILVEIRA, RG 7.108.508, 
CPF/MF 674.148.268-72, considerando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de 
modo geral, e nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, o Sr. SÉRGIO BERNARDO 
DA SILVEIRA. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de Outubro de 2017. 

5ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santana.  EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA PAULINA FLORENÇA, 
REQUERIDO POR MARIA MANOELA FLORENÇA NOGUEIRA - PROCESSO Nº1021239-
21.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Vincenzo Bruno Formica Filho, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 06/10/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de Maria Paulina Florença, e 
por ser reconhecidamente incapaz para os atos da vida civil, sendo-lhe nomeada como 
CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maria Manoela Florença Nogueira. O 
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de agosto de 2017. 

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

O pretendente: JOSÉ ROBERTO DA SILVA, solteiro, pedreiro, nascido em 
16/04/1980, natural de Paudalho - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Marinalva Maria dos Santos; A pretendente: MIRIAM DA CONCEIÇÃO 
DE SOUSA, solteira, do lar, nascida em 08/04/1980, natural de Paudalho - PE, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Maurício de Sousa e de 
Maria Anunciada da Conceição.

O pretendente: MAURICIO BATISTA DA SILVA, solteiro, montador, nascido em 

de João Batista da Silva e de Josefa Maria dos Santos; A pretendente: EVA DE JESUS 
CASTANHO, divorciada, inspetora de garantia da qualidade, nascida em 06/08/1977, 

Braz Castanho e de Rosalina Vitor Castanho.

O pretendente: RIMENES DA PAZ MOTTA, solteiro, ajudante geral, nascido em 
24/07/1981, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 

CLAUDIA 
PEREIRA SALES, solteira, auxiliar de vendas, nascida em 17/09/1977, natural de São 

e de Maria da Conceição Sales.

O pretendente: ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA, divorciado, vendedor, nascido em 

de Antonio Raimundo Costa e de Dolores Maria das Dores; A pretendente: CLAUDIA 
RODRIGUES SUZART, divorciada, professora, nascida em 26/09/1979, natural de São 

de Maria Aparecida Rodrigues Suzart.

O pretendente: JOSÉ FERREIRA NOGUEIRA, solteiro, aposentado, nascido em 
01/07/1941, natural de Oliveira dos Brejinhos - BA, residente e domiciliado em São Paulo 

BENEDITA PINTO DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 17/11/1945, natural de Mara-

e de Enedina Januária dos Reis.

O pretendente: UBIRATAN GOMES DE ALMEIDA, solteiro, cozinheiro, nascido em 
20/08/1977, natural de Quixeramobim - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 

-
dente: EDILENE APARECIDA SILVA, solteira, do lar, nascida em 15/03/1970, natural 

de Angelina Caldeira Silva.

O pretendente: THIAGO ALVES BARBOSA, solteiro, eletricista, nascido em 17/08/1986, 

Amauri Alves Barbosa e de Maria das Graças Barbosa; A pretendente: ROBERTA 
GUTIERRE, solteira, assistente administrativo, nascida em 20/04/1981, natural de 

Eliane de Paula Gutierre.

O pretendente: MAGUIELE THIAGO DA SILVA, divorciado, autônomo, nascido em 
25/03/1981, natural de São José dos Campos - SP, residente e domiciliado em São 

NEUSA APARECIDA FERREIRA, solteira, do lar, nascida em 30/09/1972, natural de São 

e de Hortencia Christiano Ferreira.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE ROMÃO, solteiro, mensageiro, nascido em 

Vania Romão; A pretendente: LETICIA NASCIMENTO DE SOUZA, solteira, do lar, nascida 
em 17/03/1996, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 

O pretendente: FABIANO GOMES DOS SANTOS, solteiro, jornalista, nascido em 
07/04/1986, natural de São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliado em São 

Santos; A pretendente: FABIANA DE ABREU CAMACHO MONTESANO, solteira, turis-
móloga, nascida em 16/10/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 

Montesano.

A pretendente: PATRICIA MAIA DA SILVA, solteira, enfermeira, nascida em 30/12/1971, 
-

acir da Silva e de Wanja Thereza Maia; A pretendente: FRANCISCA AURIVANDA LIMA 
BARBOZA, solteira, diarista, nascida em 10/12/1975, natural de Cariré - CE, residente 

Lima Barboza.

O pretendente: HAMILTON OLIVEIRA SOUZA, solteiro, bancário, nascido em 12/03/1986, 

Lourenço Souza e de Ana do Carmo Oliveira Souza; A pretendente: MARIA APARECI-
DA DA SILVA, solteira, assistente comercial, nascida em 16/11/1988, natural de São 

de Maria Tito da Silva.

O pretendente: ANDRÉ FELIPE DA SILVA, solteiro, balconista, nascido em 25/10/1996, 

José da Silva e de Ana Lúcia da Silva; A pretendente: KETHELLYNN DOS SANTOS 
SILVA, solteira, autônoma, nascida em 12/07/1998, natural de São Paulo - SP, residente 

Santos da Silva.

O pretendente: ERIVALDO DOS SANTOS PEREIRA, solteiro, autônomo, nascido em 
01/05/1990, natural de Aurelino Leal - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 

-
dente: ERIKA ARAUJO DE SOUZA SILVA, solteira, assistente administrativo, nascida 
em 10/11/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 

O pretendente: DANIEL MOREIRA DE SOUZA, solteiro, açougueiro, nascido em 

de Domingos Moreira Souza e de Maria Lucia da Conceição de Souza; A pretendente: 
EDINEIDE VIANA DA SILVA, solteira, vendedora, nascida em 19/06/1981, natural de 

Silva e de Hilda Viana da Silva.

O pretendente: SÉRGIO DE LIMA BARBOSA, solteiro, frentista, nascido em 11/02/1982, 

Joaquim Barbosa e de Terezinha Inocência de Lima Barbosa; A pretendente: JULIETA 
ARLINDA FERREIRA, divorciada, atendente, nascida em 01/07/1990, natural de Suru-

Cosma Josefa Ferreira.

O pretendente: MÁRIO SILVA SANTOS, solteiro, auxiliar de produção, nascido em 

de Miguel Silva Santos e de Clemencia Rosa de Oliveira Santos; A pretendente: FLAVIA 
LETICIA DOS SANTOS, solteira, operadora de caixa, nascida em 15/05/1997, natural 

dos Santos e de Leticia Batista da Silva.

O pretendente: UHELLITON SANTOS RIBEIRO, solteiro, gesseiro, nascido em 28/03/1987, 

Marinho Ribeiro e de Elenice Santos Ribeiro; A pretendente: CLEITIANA RODRIGUES 
DE JESUS,

Maria Amélia de Jesus.

O pretendente: GILSON REZENDE COSTA, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido em 

de Nicomedes Coelho da Costa e de Maria Dalva Rezende Costa; A pretendente: JOR-
DANA RODRIGUES SANTOS, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 03/12/1991, 

Magno dos Santos e de Maria do Socorro Alves Rodrigues Santos.

O pretendente: JOSÉ PAULO LOURDES DUARTE, solteiro, aposentado, nascido em 

Antonio Miguel Duarte e de Maria Roberta Duarte; A pretendente: MARCIA BRITO TAGAMI, 
viúva, pensionista, nascida em 28/11/1973, natural de São Paulo - SP, residente e domici-

O pretendente: ANDY XAVIER LIMA, solteiro, policial militar, nascido em 13/12/1997, 

Ferreira Lima e de Maria Cibele Xavier Lima; A pretendente: SARA SANTANA DA SILVA, 
solteira, estudante, nascida em 09/08/2000, natural de São Paulo - SP, residente e domici-

O pretendente: LEANDRO FERREIRA TURCCI, solteiro, comerciante, nascido em 

de Marcio Turcci e de Valdenice de Morais Ferreira; A pretendente: YASMIN GOMES DA 
SILVA, solteira, do lar, nascida em 25/10/1997, natural de São Paulo - SP, residente e 

O pretendente: ALESSANDRO ELIAS DE FARIA, solteiro, porteiro, nascido em 31/07/1976, 

Vieira de Faria Filho e de Lucia Elias de Faria; A pretendente: MALAETE ANGELICA 
DOS SANTOS, solteira, doméstica, nascida em 04/05/1981, natural de Canavieiras - 

Antonia Angelica dos Santos.

O pretendente: WANDELL NOGUEIRA BATISTA, solteiro, autônomo, nascido em 

Getulio Batista e de Cicera Maria Nogueira Batista; A pretendente: TAYNA AMANCIO 
DE MENEZES, solteira, do lar, nascida em 18/02/2000, natural de São Paulo - SP, re-

de Regiane Amancio de Oliveira.

O pretendente: ERALDO DE JESUS DO CARMO, divorciado, auxiliar de serviços gerais, 
nascido em 10/09/1971, natural de Conceição do Almeida - BA, residente e domiciliado 

-
dente: DENISE SILMARA ROSSI, divorciada, porteira, nascida em 15/04/1978, natural 

de Rita Cleyde Rezende Rossi.

O pretendente: EVERSON ALVES DE OLIVEIRA, solteiro, metalúrgico, nascido em 

de Deusdete Lima de Oliveira e de Marli Alves da Silva Oliveira; A pretendente: DEBORA 
SANTOS DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 28/12/1990, natural de São Paulo - SP, 

Luciene Santos da Silva.

O pretendente: CRISTIANO DE MORAES HEMMEL, solteiro, empreiteiro de obras, 
nascido em 15/12/1979, natural de Juquitiba - SP, residente e domiciliado em São 

SILVANIA FERREIRA DA SILVA, solteira, vendedora, nascida em 27/04/1989, natural 

Silva e de Aparecida Martins André.

O pretendente: GLÊDISON DA SILVA PEREIRA, solteiro, auxiliar de loja, nascido 
em 20/12/1996, natural de Missão Velha - CE, residente e domiciliado em São Paulo 

KAUANE ERVELIN JUSTINO, solteira, estudante, nascida em 04/05/2001, natural de 

O pretendente: CLEMERSON HEMMEL, solteiro, pintor, nascido em 30/09/1985, natural 
-

mel e de Rosa Viana Hemmel; A pretendente: SARA VEIGA DE CAMPOS, solteira, do 
lar, nascida em 19/03/1998, natural de São Roque - SP, residente e domiciliada em São 

O pretendente: AFONSO HENRIQUE LOPES, solteiro, analista de TI, nascido em 

de Belmiro Marciano Lopes e de Maria Francisca Lopes; A pretendente: GRAZIELA 
SANTOS COSTA, solteira, analista administrativo, nascida em 29/12/1993, natural de 

e de Jilene Pereira Santos Costa.

O pretendente: JILVAN BISPO MACIEL, solteiro, pedreiro, nascido em 05/09/1985, natural 

dos Santos e de Iracy Bispo Maciel; A pretendente: CARLA MARQUES DOS SANTOS, 
solteira, do lar, nascida em 23/02/1983, natural de Itabuna - BA, residente e domiciliada 

O pretendente: JEFFERSON DA SILVA ALVES, solteiro, controlador de acesso, nascido 
em 18/10/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 

KÁTIA 
MENDONÇA TSUTSUMI SAITO, divorciada, demonstradora, nascida em 08/10/1978, 
natural de São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 

O pretendente: FELIPE SILVEIRA SILVA, divorciado, operador de empilhadeira, nascido 

de Ronaldo Ferreira da Silva e de Roseli Santina Silva; A pretendente: ALINY FELIX 
DOS SANTOS, solteira, técnica de enfermagem, nascida em 23/03/1990, natural de São 

e de Maria de Fatima Martins dos Santos.

O pretendente: GEOVANE FÉLIX DOS SANTOS, solteiro, pintor, nascido em 05/11/1986, 

dos Santos e de Anita Benício dos Santos; A pretendente: SILIANE SILVA COSTA, solteira, 
auxiliar admistrativo, nascida em 03/05/1988, natural de Iguaí - BA, residente e domiciliada 

O pretendente: DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA, solteiro, auxiliar de loja, nascido em 

de Carlos Pereira de Oliveira e de Edineia Pereira; A pretendente: JESSICA APARECIDA 
SILVA FERREIRA, solteira, atendente, nascida em 20/07/1993, natural de Diadema - SP, 

Aparecida Ventura da Silva.

O pretendente: EXPEDITO SOUSA VIEIRA, solteiro, pintor, nascido em 17/05/1975, 

Lopes e de Antonia Teneusa de Sousa; A pretendente: ANA PAULA DE LIMA, solteira, 
atendente, nascida em 01/05/1985, natural de Canapi - AL, residente e domiciliada em 

O pretendente: CÍCERO DOS SANTOS, solteiro, porteiro, nascido em 04/04/1974, natural 

Santos e de Julia Maria dos Santos; A pretendente: ANTONIA DOS SANTOS RAMOS, 
solteira, do lar, nascida em 14/08/1970, natural de Crato - CE, residente e domiciliada 

O pretendente: MATEUS OLIVEIRA SILVA, solteiro, estagiário, nascido em 05/08/1991, 

da Silva e de Alucia Maria de Oliveira; A pretendente: DANIELLE MORAES FEITOSA, 
solteira, estudante, nascida em 30/01/1995, natural de Marabá - PA, residente e domiciliada 

O pretendente: CEIR VIEIRA MACHADO, solteiro, aposentado, nascido em 30/07/1973, 

Vieira Machado e de Purcinia de Souza Machado; A pretendente: ANTONIA SANTANA 
DE JESUS, divorciada, do lar, nascida em 19/11/1971, natural de Alagoinhas - BA, resi-

Lucia Santana de Jesus.

O pretendente: LEANDRO DE CERQUEIRA, solteiro, segurança, nascido em 21/03/1980, 

Julio de Cerqueira e de Matilde Barbosa Cerqueira; A pretendente: DANIELA DE LUCE-
NA SOARES, solteira, atendente, nascida em 04/07/1985, natural de São Paulo - SP, 

Julia Dedé de Lucena Soares.

O pretendente: EUCLECIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, solteiro, guarda patrimonial, 
nascido em 16/06/1982, natural de Bezerros - PE, residente e domiciliado em São Paulo - 

pretendente: JOELMA DE BRITO SILVA, solteira, do lar, nascida em 03/03/1985, natural 

da Silva e de Maria José de Brito Silva.

O pretendente: FABIO ARAUJO SANTOS, solteiro, motoboy, nascido em 25/06/1980, 

Ribeiro dos Santos e de Maria de Fatima Araujo Santos; A pretendente: TAIMARA GER-
VASIO DA SILVA, divorciada, auxiliar de confeiteira, nascida em 21/08/1981, natural de 

Silva e de Maria da Penha Gervasio da Silva.

O pretendente: MÁRCIO GLEISSON DA SILVA, solteiro, cabeleireiro, nascido em 

Maria Idelcina da Silva; A pretendente: LUCELITA DIAS DOURADO, solteira, cabelei-
reira, nascida em 08/01/1979, natural de Camocim - CE, residente e domiciliada em São 

O pretendente: JOSÉ AUGUSTO CORREIA, solteiro, porteiro, nascido em 05/01/1976, 

Correia e de Maria Soares de Mélo Correia; A pretendente: ANDRÉIA ANDRADE, solteira, 
do lar, nascida em 18/03/1977, natural de Jequié - BA, residente e domiciliada em São 

O pretendente: ROBERT BARROS FERREIRA LIMA, solteiro, assistente jurídico, nascido 
em 08/03/1992, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 

AIDA 
NOEMI ESQUIVEL, divorciada, do lar, nascida em 19/06/1981, natural de Assunção-Pa-

O pretendente: WESLEY MARCOS DOS SANTOS, solteiro, telhadista, nascido em 

Cosme Soares dos Santos e de Erminia de Oliveira Santos; A pretendente: APARECIDA 
DOS SANTOS CASSADOR, divorciada, do lar, nascida em 14/03/1975, natural de São 

e de Lucidalva Leite dos Santos.

O pretendente: ADRIANO JOSÉ DA SILVA, solteiro, frentista, nascido em 13/11/1978, 

José da Silva e de Marinete Francisca da Silva; A pretendente: THAÍS DOS SANTOS, 
solteira, auxiliar de enfermagem, nascida em 29/12/1984, natural de São Paulo - SP, 

O pretendente: LUIS CLAUDIO DE OLIVEIRA, solteiro, despachante, nascido em 04/06/1969, 

de Oliveira e de Maria Eugenia de Oliveira; A pretendente: BIANCA DOMINGUES PEREIRA, 
solteira, trainee, nascida em 03/04/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 

O pretendente: ANDRE FERREIRA SOUSA, solteiro, assistente administrativo, nascido 
em 21/03/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 

ANA 
CRISTINA MACEDO DOS SANTOS, solteira, vendedora interna, nascida em 24/02/1990, 

Augusto dos Santos e de Sueli Lima Matos de Macedo Santos.

O pretendente: RENATO ADRIANO BEZERRA MENDES, solteiro, impressor, nascido 
em 13/04/1980, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 

JANETE ROSA DA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, solteira, doméstica, nascida em 08/02/1981, natural de 

dos Santos e de Elisabeth Rosa da Conceição.

O pretendente: FRANCISCO EDSON DO Ó, solteiro, vigilante, nascido em 05/11/1984, 

Tertuliano do Ó e de Severina Maria da Silva; A pretendente: PRISCILA OLIVEIRA DOS 
SANTOS, solteira, atendente, nascida em 08/02/1993, natural de Miguel Calmon - BA, 

Leonice Rosa Oliveira de Santana.

O pretendente: FLAVIO CARDOSO DE OLIVEIRA, solteiro, motorista, nascido em 

de José Marques de Oliveira e de Vera Lucia Cardoso de Souza Oliveira; A pretendente: 
AMANDA FREIRE SANTOS,

Ferreira dos Santos e de Maria de Lourdes Freire.

O pretendente: JOANDSON DOS SANTOS AUGUSTINHO, solteiro, comerciante, 
nascido em 07/08/1992, natural de Itabaianinha - SE, residente e domiciliado em São 

JAQUELINE DA SILVA TRINDADE, solteira, atendente, nascida em 21/06/1997, natural 

Trindade e de Ilda Freitas de Silva Trindade.

O pretendente: CASSIANO ANTONIO DOS SANTOS SILVA, solteiro, preparador, nascido 
em 20/05/1987, natural de Serra Talhada - PE, residente e domiciliado em São Paulo - 

ALESSANDRA ABDIAS DOS SANTOS, solteira, diarista, nascida em 15/10/1980, natural 

dos Santos e de Maria das Dores dos Santos.

O pretendente: YGOR NORONHA DE OLIVEIRA, solteiro, estudante, nascido em 

de Francisco Roberto de Oliveira e de Maria de Fátima Noronha; A pretendente: CARO-
LINA DOS SANTOS MATIAS DA SILVA, solteira, assistente administrativo, nascida em 

de Everaldo Humberto Matias da Silva e de Maria Tereza dos Santos.

O pretendente: JONATHAN SOUSA RAMOS, solteiro, ajudante geral, nascido em 

de Cicero Ramos e de Delvani Sousa Chaves; A pretendente: MICHELE SOUZA DA 
SILVA, solteira, agente comunitária de saúde, nascida em 03/11/1993, natural de São 

e de Adriana Souza de Jesus.

O pretendente: ANDRÉ ALTAFIM, divorciado, administrador, nascido em 19/02/1976, 

JULIANA SANTOS COSTA, 
solteira, gerente, nascida em 21/10/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 

O pretendente: JOÃO PAULO DOS SANTOS CASTANHARI, solteiro, policial militar, 
nascido em 24/06/1983, natural de Dracena - SP, residente e domiciliado em São Paulo 

INGRID 
DA SILVA MATIAS, solteira, policial militar, nascida em 02/09/1991, natural de Iguape - 

de Edna Pereira da Silva Matias.

O pretendente: SÍNAN GÖKDENÍZ, divorciado, de nacionalidade turco, pintor, nascido 

de Ramazan Gökdeníz e de Hatíce Gökdeníz; A pretendente: FRANCISCA MARIA 
GONÇALVES, solteira, de nacionalidade brasileira,técnica de enfermagem, nascida 

Vicente José Gonçalves e de Ozelite Idalina da Conceição.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

Empresas & Negócios

A pretendente: MARIANA GALLUZZI DE SÁ, nascida em Santo André - SP (1º Subdistrito), 

de Sá. A pretendente: VALÉRIA DA COSTA, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 

O pretendente: JOSÉ GONÇALVES NETO, nascido em Ibicaraí - BA, no dia 16/06/1955, 

-
dente: OLGUILUCE BRITO SOUZA, nascida em Ibicui (Registrada em Ibicaraí) BA, 

O pretendente: RODRIGO DA COSTA GARCIA CALDERON, nascido nesta Capital, Vila 

de Joana Garcia Faria. A pretendente: MARIANA APARECIDA LOPES DA SILVA, nascida 

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Priscila Alves Patah - cial

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

Empresas & Negócios

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

Dra. Ruth de Andrade Moraes - 

O pretendente: DORIVAL LUIZ MOREIRA,
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/12/1991, residente e domiciliado 

pretendente: SAMARA NASCIMENTO DA SILVA,
civil: solteira, naturalidade: Acopiara - CE, data-nascimento: 10/04/1987, residente e do-

da Silva. R$ 11,55

O pretendente: MOUHAMADOU BASSIROU LEYE, -
vil: solteiro, naturalidade: Senegal, data-nascimento: 09/01/1979, residente e domicilia-

MARCIA 
CRISTINA COSTA,

Virginia de Fátima Costa. R$ 11,55

Conversão de União Estável em Casamento

A convivente: SELMA APARECIDA LEITE,
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/11/1963, residente e domi-

-
vente: SÔNIA REGINA SÉRGIO,
São Paulo - SP, data-nascimento: 27/12/1964, residente e domiciliada neste Subdistrito 

converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro. R$ 11,55
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