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“Aquele que não 
consegue perdoar 
aos outros, destrói 
a ponte por onde 
irá passar”.
Francis Bacon (1561/1626)
Filósofo inglês

BOLSAS
O Ibovespa: +2,69% Pontos: 
74.363,13 Máxima de +2,85% 
: 74.481 pontos Mínima de 
+0,07% : 72.468 pontos Volume: 
9,55 bilhões Variação em 2017: 
23,47% Variação no mês: 0,07% 
Dow Jones: +0,03% (18h41) 
Pontos: 23.563,86 Nasdaq: 
+0,3% (18h41) Pontos: 6.788,33 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2575 Venda: R$ 3,2580 
Variação: -0,55% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,33 Venda: R$ 3,43 
Variação: -0,48% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2503 Venda: R$ 
3,2509 Variação: -0,68% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2370 
Venda: R$ 3,4030 Variação: 
-0,5% - Dólar Futuro (dezembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,31% ao 
ano. - Capital de giro, 11,02% ao ano. 
- Hot money, 1,16% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.287,60 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,90% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,000 
Variação: -0,15%.

Cotação: R$ 3.263,00 Variação: 
-0,55% - Euro (18h41) Compra: 
US$ 1,1597 Venda: US$ 1,1597 
Variação: +0,07% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,7730 Venda: R$ 
3,7750 Variação: -0,5% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7230 Ven-
da: R$ 3,9300 Variação: -0,25%.

Ibovespa Futuro: +2,7% Pontos: 
74.850 Máxima (pontos): 75.015 
Mínima (pontos): 73.055. Global 
40 Cotação: 924,906 centavos 
de dólar Variação: -0,37%.

Embora a equipe econô-
mica tenha dito prefe-
rir adotar o “conserva-

dorismo” nas estimativas dos 
parâmetros para o Orçamento 
de 2018, o relator de receitas, 
senador Ataídes Oliveira 
(PSDB-TO), decidiu elevar as 
projeções para o crescimento 
no ano que vem dos atuais 
2% para 3%. A medida deve 
incrementar a arrecadação 
do governo em R$ 8 bilhões a 
R$ 10 bilhões, estima o parla-
mentar, que tem até o dia 14 
de novembro para apresentar 
seu parecer.

A mudança vai na linha do 
que já tem sido verbalizado 
pela equipe econômica. Em 
diversas ocasiões, o ministro 
da Fazenda, Henrique Meirel-
les, tem ressaltado as chances 

Relator de receitas eleva 
projeção de crescimento do 
PIB de 2% para 3% em 2018

reais de o País avançar 3% no 
ano que vem. O ministro do 
Planejamento, Dyogo Olivei-
ra, também destaca em seus 
discursos as expectativas de 
economistas para o PIB, atu-
almente em 2,5%.

Apesar disso, a equipe econô-
mica optou por manter uma es-
timativa mais conservadora, de 
2%, para o crescimento no ano 
que vem. A justifi cativa é que 
isso deixaria uma “margem” 
para que a recuperação mais 
forte da economia pudesse 
amortecer eventuais frustra-
ções de receitas no Orçamento 
do ano que vem.

Ao “antecipar” a margem 
que foi deixada pelo governo, 
o senador Ataídes Oliveira nega 
que uma previsão maior de re-
ceitas agora vá desincentivar o 

Congresso a aprovar o pacote 
de medidas que foi enviado 
pela equipe econômica para 
equilibrar o Orçamento do ano 
que vem. As propostas, que 
incluem adiamento do rea-
juste de servidores, elevação 
da alíquota previdenciária do 
funcionalismo e mudança na 
tributação de fundos fechados 
de investimento, devem incre-
mentar a arrecadação da União 
em cerca de R$ 12 bilhões no 
ano que vem. 

A maioria precisa ser apro-
vada ainda este ano, mas já 
enfrenta forte resistência dos 
parlamentares. O senador 
disse ter convicção de que o 
País não crescerá menos de 3% 
no ano que vem, por conta de 
uma série de indicadores que 
mostram que o movimento 

O relator disse ter convicção de que o País não crescerá menos de 3% no ano que vem, por conta

de uma série de indicadores que mostram que o movimento de retomada é fi rme.

de retomada é fi rme. Entre 
eles, cita a queda da infl ação, 
a criação de novos empregos 
e a melhora na confi ança dos 
investidores. 

Segundo o senador, a proje-
ção é “otimista e realista”. Ele 

disse já ter avisado a equipe 
econômica sobre a mudança. 
Outro efeito esperado é a me-
lhora do défi cit previdenciário, 
disse Ataídes, porque o cresci-
mento vai impulsionar novas 
contratações com carteira 

assinada. Quando apresentou 
a mensagem modifi cativa do 
Orçamento, o governo já reviu 
o défi cit para R$ 192,8 bilhões, 
ante projeção inicial de rombo 
de R$ 204,4 bilhões no ano 
que vem (AE).

Restituição do IRPF
A consulta ao sexto lote de resti-

tuição do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) de 2017 foi aberta 
ontem. O lote contempla 2.358.433 
contribuintes, totalizando mais de 
R$ 2,8 bilhões, informou a Receita 
Federal. O lote multiexercício 
inclui restituições residuais do 
período de 2008 a 2016. O crédito 
bancário aos contribuintes será 
feito no próximo dia 16, chegando 
a R$ 3 bilhões. 

O crescimento de 3,1% da 
produção industrial brasileira 
no 3º trimestre do ano, frente 
ao mesmo trimestre de 2016, 
refl ete avanço na indústria de 
13 dos 15 locais pesquisados 
pelo IBGE. Os dados fazem 
parte da pesquisa Industrial 
Mensal divulgada, no Rio de 
Janeiro, pelo IBGE.  Em bases 
trimestrais, a expansão do ter-
ceiro trimestre do ano é a taxa 
positiva mais elevada desde o 
segundo trimestre de 2013, 
quando atingiu 5,1%.

Com o avanço, a indústria 
manteve o comportamento 
positivo registrado nos dois 
primeiros trimestres do ano: ja-
neiro, fevereiro e março (1,2%) 
e abril, maio e junho (0,3%), 
todas as comparações contra 
igual período do ano anterior. 
Os resultados interromperam 
onze trimestres consecutivos 
de taxas negativas.

Houve expansão em doze dos 

Crescimento industrial de 

3,1% é a taxa positiva mais 

elevada desde o segundo 

trimestre de 2013.

Na tentativa de reduzir os 
índices de acidentes de trânsito 
e atropelamentos, a cidade de 
Ísafjördur, na Islândia, está pin-
tando suas faixas de pedestre 
em 3D.

A pequena cidade, de 4 mil 
habitantes, atraiu a atenção por 
ser a primeira do país a adotar 
essa novidade.

O efeito ótico da faixa de 
pedestre faz com que as linhas 
pareçam mais altas.

Consequentemente, chama 

a atenção dos motoristas, que 
acabam reduzindo a velocidade 
dos veículos. O primeiro país a 
adotar as faixas de pedestres 
em 3D foi a Índia, que pintou 
trechos de cruzamentos de 
Nova Déli. Outros países, como 
China e Geórgia, também ade-
riram à novidade.

No Brasil, as cidades de Santo 
André, e Primavera do Leste, no 
Mato Grosso, também pintaram 
algumas faixas de pedestres em 
três dimensões (ANSA).

O efeito ótico faz com que as linhas pareçam mais altas.

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, afi rmou ontem (8) 
que o calendário para a votação 
da reforma da Previdência 
será defi nido apenas quando 
o governo tiver condições de 
aprová-la – são necessários 
308 votos em Plenário, em dois 
turnos. 

Maia participou de reunião 
no Palácio do Planalto com o 
ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles; com o secretário da 
Previdência, Marcelo Caetano; 
e com os deputados Arthur 
Maia (PPS-BA), relator da pro-
posta, e Carlos Marun (PMDB-
-MS), um dos vice-líderes 
do governo e presidente da 
comissão especial que analisou 
o texto enviado pelo Executivo.

O presidente da Câmara su-
geriu que, em primeiro lugar, 
sejam construídas as condições 
para aprovar a reforma da Pre-
vidência. “Que texto é possível 
ser aprovado? Vamos discutir, 
e quando isso tiver organizado, 
vamos ao Plenário com o texto 
que é possível”, disse. “Se a 

Escolhido Fernando 
Segóvia para PF

O presidente Michel Temer 
resolveu nomear o delegado 
Fernando Segóvia para o 
cargo de diretor-geral da Po-
lícia Federal (PF). Segóvia vai 
substituir o atual diretor-geral, 
Leandro Daiello. O anúncio 
foi feito por meio de nota do 
Ministério da Justiça na tarde 
de ontem (8), após Segóvia e 
o ministro da Justiça, Torquato 
Jardim, terem sido recebidos 
por Temer.

Formado em direito pela 
Universidade de Brasília, Segó-
via está há 22 anos na PF. Foi 
superintendente regional da PF 
no Maranhão e adido policial na 
África do Sul. Em boa parte de 
sua carreira, exerceu funções 
de inteligência nas fronteiras 
do Brasil.

Leandro Daiello estava no 
cargo desde 2011, nomeado 
na gestão do então ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardozo, 
e já havia manifestado interesse 
em deixar o cargo (ABr).

O pagamento do 13º salário 
deve injetar cerca de R$ 200,5 
bilhões na economia brasilei-
ra este ano, um crescimento 
de 4,7% na comparação ao 
ano passado. O valor previsto 
corresponde a cerca de 3,2% 
do PIB do país e foi divulga-
do ontem (8) pelo Dieese. O 
levantamento não considera 
trabalhadores autônomos e 
assalariados sem carteira que 
devem receber algum tipo de 
abono de fi m de ano.

Cerca de 83,3 milhões de 
brasileiros devem receber o dé-
cimo terceiro salário, benefício 
que é pago aos trabalhadores 
com carteira assinada, benefi -
ciários da Previdência Social 
e aposentados e pensionistas 
da União, dos estados e dos 
municípios. Em média, cada 
trabalhador receberá cerca 
de R$ 2,25 mil. Do total a ser 
pago, R$ 132,7 bilhões (66,2%) 
são destinados a trabalhadores 
formais. O restante, cerca de R$ 
67,7 bilhões (33,8%), será pago 
a aposentados e pensionistas.

Praticamente a metade do 
montante (49,4% do total) será 
destinada a trabalhadores nos 
estados da Região Sudeste, se-
guido pela Região Sul (16,2%), 

Cerca de 83,3 milhões de 

brasileiros devem receber o 

13º salário.

São Paulo - As importações 
de itens de vestuário no Brasil 
aumentaram 90,13% em ou-
tubro e atingiram mais de 10 
mil toneladas, de acordo com 
dados compilados pela Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
Têxtil (Abit). Com a alta, a en-
tidade que reúne os produtores 
nacionais tem levado ao gover-
no reclamações sobre suspeitas 
de práticas irregulares, entre 
elas a de que há produtos de 
malharia importados chegando 
a um preço abaixo do praticado 
no mercado.

Segundo o presidente da 
Abit, Fernando Pimentel, a 
entidade suspeita de irregu-
laridades em ao menos 40% 
do volume importado nos 
últimos cinco meses. “Algum 
aumento de importação já era 
esperado em razão da menor 
volatilidade do câmbio este ano, 
mas o resultado tem superado 
nossas expectativas”, disse. No 
acumulado do ano até outubro, 
as importações de vestuário 
cresceram 49,19%, atingindo 
91 mil toneladas.

O crescimento expressivo 
ocorre, no entanto, depois de 
uma queda no ano de 2016. 
No ano passado, o volume 
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Chery no Brasil

Produção industrial cresce 3,1% em 
13 dos 15 locais analisados pelo IBGE

rito Santo (3%), Rio de Janeiro 
(2,8%), Amazonas (2,5%), 
Goiás (2,4%), Mato Grosso 
(2,1%), São Paulo (2%), Ceará 
(1,6%), Minas Gerais (1,6%) 
e Rio Grande do Sul (0,9%) 
completaram o conjunto de 
locais com resultados positivos 
no fechamento dos nove meses 
do ano.

Nesses estados, segundo 
o IBGE, o maior dinamismo 
foi  infl uenciado por fatores 
relacionados à expansão na 
fabricação de bens de capital 
(em especial, os voltados para 
o setor de transportes, constru-
ção e agrícola); de bens inter-
mediários (minérios de ferro, 
petróleo, celulose, siderurgia, 
açúcar e derivados da extração 
da soja); de bens de consumo 
duráveis (automóveis e eletro-
domésticos da linha marrom); e 
de bens de consumo semi e não 
duráveis (calçados, produtos 
têxteis e vestuário) (ABr).

quinze locais pesquisados, com 
destaque para os avanços mais 
acentuados assinalados pelo 
Pará (9,8%) e Paraná (5,1%).

Santa Catarina (3,6%), Espí-

Islândia cria faixa de 
pedestre em 3D

Reforma da Previdência 
só quando houver votos

gente tiver voto, ótimo.”
Maia também comentou 

declarações de Meirelles, que 
espera a aprovação da proposta 
ainda neste ano. “Quando um 
ministro da área econômica fala 
do tempo para votar, fala só do 
ponto de vista da importância 
para as contas públicas. Ele 
[Meirelles] nunca foi parlamen-
tar para entender que a Câmara 
é uma casa do diálogo, e é com 
diálogo que vamos conseguir 
escolher uma data para votar 
a reforma da Previdência, com 
os votos necessários para apro-
var”, afi rmou (Ag.Câmara).

13º salário vai injetar
R$ 200 bilhões na economia

Nordeste (15,9%), Centro-Oeste 
(9%) e Norte (4,7%). Os benefi ci-
ários do regime próprio da União 
vão receber 4,9% da quantia. O 
maior benefício médio deverá ser 
pago no Distrito Federal, onde os 
trabalhadores ou aposentados 
receberão cerca R$ 4,2 mil. 

O menor valor deverá ser 
pago no Maranhão e no Piauí, 
onde a média é de cerca de R$ 
1,5 mil. No estado de São Paulo, 
cerca de R$ 58,2 bilhões deve-
rão ser injetados até o fi nal des-
te ano com o décimo-terceiro 
salário, o que corresponde a 
29% do total (ABr).

Abit vê prática irregular em 
importação de vestuário

importado havia caído 43%. 
Em função da alta volatilidade 
e de inseguranças envolvendo 
o ambiente político turbulento 
no Brasil, muitas varejistas de 
moda haviam decido recuar das 
importações no ano passado.

De acordo com Pimentel, a 
substituição de importações no 
ano passado havia aberto uma 
oportunidade para a indústria 
nacional, mas o consumo tam-
bém recuou. Agora, ressalta, 
o consumo doméstico volta a 
crescer, com a demanda sendo 
suprida por importações. Ainda 
assim, no entanto, os fabrican-
tes brasileiros têm registrado 
crescimento na produção: a 
expectativa é de alta de 4% em 
2017 ante 2016 (AE).
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OPINIÃO
Quatro passos para 

retomar o rumo da carreira

Todo mundo conhece um 

colaborador que, basta 

parar para beber água, 

já está resmungando. 

Um gole para dentro e 

três palavras negativas 

para fora

É aquela pessoa que, 
como mantra, adora 
perpetuar os discur-

sos: “ninguém reconhece o 
meu valor”, “isso não vai dar 
certo” e “nem tenta, já fui por 
este caminho e não consegui”. 
Desagradável, não? Por mais 
enfadonho que possa parecer, 
esta realidade existe. 

De acordo com estudos da 
“Gallup”, maior empresa de 
pesquisa e opinião dos Estados 
Unidos, 63% dos profi ssionais 
atuantes no mercado de traba-
lho encontram-se nesta mesma 
posição. Estão infelizes, deso-
rientados e à procura da felici-
dade laboral que nunca vem.

O que ocorre? A resposta 
pode ser encontrada no livro 
“Personal Branding – Cons-
truindo sua marca pessoal”, 
de Arthur Bendec. Para ele, 
assim como um barco à deriva, 
os indivíduos da hipermoderni-
dade navegam sem saber para 
onde vão, justamente, porque 
estão em busca de figuras 
parentais para suprir as suas 
insatisfações.

Estão perdidos? O papai 
mostra o caminho. O navio 
naufragou? Melhor ainda, 
pois a mamãe estará lá para 
recolher os destroços. Assim 
como órfãos, comportam-se 
como se o mundo corporativo 
tivesse a obrigação de personi-
fi car estas fi guras importantes 
da primeira infância e, como 
não poderia ser diferente, 
frustram-se, caindo no abismo 
da melancolia.

Na visão de Bendec, o cola-
borador, por se sentir desam-
parado afetivamente, subverte 
o papel do outro, depositando 
nele suas questões internas 
mal-resolvidas. Se mamou por 
tempo insufi ciente, o salário 
nunca será bom o bastante. 
Ou, se perdeu o lugar de cen-
tro das atenções para o irmão 
recém-nascido, passará a odiar 
os novos contratados. 

Deste modo, os traumas 
passam a compor um conluio 
atemporal. Não importa se um 
episódio aconteceu há vinte 
anos ou se habita o tempo pre-
sente. Para a mente humana, os 
aspectos emocionais que não 
encontraram uma resolução 
satisfatória sempre retorna-
rão, transformando a vida do 
indivíduo em uma repetição 
contínua.

Na expectativa de preencher 
o vazio que fi cou lá trás, estes 
bebês crescidos continuam 
tentando encontrar um lugar 
ideal e mágico, com chefes 
atenciosos e sem estresse, 
em que os colegas são ami-
gos de verdade e há muitas 
oportunidades de crescimento 
profi ssional. Afi nal, o mundo 
precisa reconhecer os seus 
talentos e sanar as suas dores.

Felizmente, nem tudo pre-
cisa ser um “remake” do des-
tino. De acordo com Arthur 
Bendec, existem ferramentas 
capazes de romper com esta 
dramaturgia infantil e catas-
trófi ca, transformando-a em 
um longa-metragem premiado, 
digno de Hollywood.  E, para 
estrelá-lo, algumas medidas 
de empoderamento pessoal 
podem ser tomadas. 

A primeira delas, consiste 
em tampar buracos. Em vez de 
balburdiar o ambiente corpo-
rativo, infectando-o com recla-
mações, identifi car os pontos 
organizacionais que precisam 
de melhorias e solucioná-los 
é fundamental. Quanto mais 
se investe energia em repa-
rar o mundo externo, mais 
preenchido internamente o 
indivíduo se torna, auxiliando-
-o a cicatrizar as suas mágoas 
de outrora.

Dar as costas para a respon-
sabilidade? Nunca mais. À me-
dida que o colaborador chama 
para si a autoria pelo próprio 
sucesso, mais realizado fi ca. 
Este movimento ajuda a evocar 
o adulto que existe em seu 
psiquismo, deixando a criança 
chorona cada vez menos em 
destaque para fazer estripulias 
geradoras de ressentimento, 
improdutividade e decepção.

Paralizar-se diante do novo? 
Até quando? Profissionais 
empenhados em colocar a 
mão na massa e assumir riscos 
são aqueles que encontram 
sentido em suas carreiras. A 
criatividade, por estar atrelada 
à gratidão, constrói caminhos 
neurais novos na estrutura 
cerebral, construindo ligações 
celulares satisfatórias em 
direção à felicidade que tanto 
se procura.

Desligar-se da paranoia que 
advém do olhar do outro, por 
fi m, também dá adeus ao der-
rotismo empresarial. Quanto 
menos preocupado com o que 
os outros vão dizer, mais ener-
gia se faz disponível para que 
o colaborador possa construir 
o papel de ator principal neste 
fi lme denominado vida.  Então, 
luz, câmera e ação!

(*) - É diretor executivo da WA 
Marketing & Consultoria Comercial.

Lucas Diegues (*)
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Messi admite Brasil 
favorito na Copa

Após o sufoco para levar a Argentina à 
Copa do Mundo de 2018, o craque Lionel 
Messi admitiu que o Brasil é um dos favoritos 
para vencer o torneio na Rússia, assim como 
Alemanha, Espanha e França. “São os que 
estão deixando melhor imagem”, afi rmou o 
meia-atacante do Barcelona em entrevista 
ao canal TYC Sports.

Messi não colocou sua própria seleção na lista 
de principais candidatas ao título e prometeu ir 
andando de sua casa em Rosario, na Argentina, 
ao Santuário Maria do Rosário de San Nicolás 
- uma distância de 40 km - caso a albiceleste 
conquiste a Copa. “Vamos a San Nicolás. Se é 
preciso ir, iremos”, declarou o craque, ao ser 
questionado pelo apresentador se aceitaria 
fazer a promessa. 

O atacante Sergio Agüero, que estava a seu 
lado na entrevista, também se animou. “Vamos 
caminhar”, garantiu. A Argentina se classifi cou 
para a Copa do Mundo apenas na última rodada 
das Eliminatórias, após uma vitória por 3 a 1 
sobre o Equador na altitude de Quito, com três 
gols de Messi. Apesar disso, a bicampeã mundial 
será cabeça de chave na Rússia (ANSA).

Locais de prova do 
Encceja 

Os candidatos que vão fazer o Exame Nacional 
para Certifi cação de Competências de Jovens e 
Adultos (Encceja) já podem consultar o local de 
prova na página do participante. O exame será 
aplicado no próximo dia 19. Neste ano, 1,5 milhão 
de pessoas se inscreveram para fazer o Encceja, 
que é direcionado aos jovens e adultos que não 
concluíram os estudos em idade própria. Dessas, 
301 mil farão provas para o ensino fundamental 
e 1,2 milhão para o ensino médio. O exame será 
aplicado em 564 municípios em todos os estados.

Os participantes precisam ter, no mínimo, 15 
anos completos na data de realização do exa-
me, para quem busca a certifi cação do ensino 
fundamental. Quem busca a certifi cação do 
ensino médio tem que ter, no mínimo, 18 anos 
completos na data de realização do exame.

Os alunos do ensino fundamental vão fazer 
provas de ciências naturais, história e geogra-
fi a pela manhã e de língua portuguesa, língua 
estrangeira, artes, matemática, educação física 
e redação à tarde. Candidatos do ensino médio 
vão fazer provas de ciências da natureza e ci-
ências humanas pela manhã e de linguagens e 
códigos, redação e matemática à tarde (ABr).

Lei torna preferencial todos os assentos de ônibus e do metrô 

para idosos, grávidas, mulheres com criança de colo e

pessoas com defi ciências ou mobilidade reduzida.

Até então, apenas al-
gumas cadeiras eram 
destinadas ao público 

prioritário. A lei determina que 
o passageiro comum deverá 
oferecer o assento para a pes-
soa benefi ciada pela medida, 
caso esta esteja sem lugar para 
sentar.

O funcionário público e usuá-
rio de ônibus Vinícius Andrade, 
38 anos, diz que concorda com 
a lei, mas critica o fato de o 
governo não oferecer trans-
porte de qualidade para toda a 
população. “A população enve-
lhece cada vez mais rápido e o 
governo não oferece transporte 
de qualidade. A superlotação é 
um sério problema. Mas enten-
do que a medida é válida. Tem 
que conscientizar a população. 
Eu sempre cedo meu lugar para 
pessoas que precisam mais do 
que eu, mesmo antes de a lei 

Dezembro 
Vermelho, de 
prevenção à 
aids

A lei que institui a campanha 
nacional de prevenção ao HIV/
aids e outras infecções sexual-
mente transmissíveis, denomi-
nada Dezembro Vermelho, está 
publicada no Diário Ofi cial da 
União de ontem (8). De acordo 
com a lei, sancionada pelo pre-
sidente Temer, a campanha terá 
foco na prevenção, assistência, 
proteção e promoção dos di-
reitos humanos das pessoas 
que vivem com HIV/aids e será 
constituída de um conjunto 
de atividades e mobilizações 
relacionadas ao enfrentamento 
da doença.

As atividades e mobilizações 
da campanha serão desenvolvi-
das de acordo com os princípios 
do SUS, de modo integrado em 
toda a administração pública, 
com entidades da sociedade 
civil organizada e organismos 
internacionais. Entre outras 
ações, estão previstas a ilu-
minação de prédios públicos 
com luzes de cor vermelha, 
promoção de palestras e ati-
vidades educativas, realização 
de eventos que tratem do tema 
e veiculação de campanhas na 
mídia (ABr).

O desmatamento do Pantanal 
tem um preço: mais de R$24 
mil por hectare ao ano. Consi-
derando que 18% da planície 
já foi desmatada - por conta 
da expansão de commodities, 
principalmente para produção 
extensiva de gado - o custo total 
é de R$19 milhões ao ano. “Es-
tamos reduzindo a quantidade 
das populações animais e ve-
getais podendo haver um sério 
risco em extinções de espécies, 
com a perda da biodiversidade 
e ainda afetando processos que 
garantem a disponibilidade de 
água para as populações”.

A afi rmação foi feita por Júlio 
César Sampaio, coordenador do 
Programa Cerrado Pantanal do 
WWF-Brasil, durante evento 
organizado pela ONG para 
comemorar o Dia do Pantanal 
(12/11). “Nossa intenção foi 
levar um pouco das principais 

O brasileiro deve desembolsar, em média, R$ 461,91, cifra 

muito próximo a observada em 2016, que era de R$ 465,59.

Os sinais mais recentes de 
uma lenta e gradual recupera-
ção econômica já se refl etem 
nas perspectivas para a data 
mais importante em fatura-
mento e volume de vendas no 
varejo: o Natal. Uma pesquisa 
realizada em todas as capitais 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
aponta que 110,8 milhões 
de consumidores brasileiros 
devem presentear alguém no 
Natal de 2017. 

Se as expectativas forem 
confi rmadas, o Natal deste 
ano será um pouco melhor 
que o do ano passado, quando 
a projeção havia sido de 107,6 
milhões de consumidores nas 
lojas. Em termos percentuais, 
73% dos brasileiros preten-
dem comprar presentes para 
terceiros, número que se 
mantém elevado em todas as 
faixas etárias e classes sociais. 
Apenas 8% disseram que não 
vão presentear, ao passo que 
18% ainda não se decidiram.

Considerando somente a 
aquisição de presentes na-
talinos, a movimentação de 
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Lei torna preferenciais todos 
os assentos do transporte 
público no Distrito Federal

Desde ontem (8), passou a valer no Distrito Federal a lei que torna preferencial todos os assentos de 
ônibus e do metrô para idosos, grávidas, mulheres com criança de colo e pessoas com defi ciências ou 
mobilidade reduzida

venho em pé no ônibus porque 
algumas pessoas não cedem 
o lugar, até mesmo quando 
mostro minha carteira de PNE 
[Portadora de Necessidade 
Especial]”, relatou.

Embora a lei determine que 
haja informativos em estações, 
paradas e transportes alertando 
a população para a nova regra, 
não haverá fi scalização ostensi-
va. “Muito mais do que o caráter 
punitivo, a gente entende que a 
medida tem caráter educativo 
e pedagógico”, disse o diretor 
do DFTrans, Léo Carlos Cruz. 
O Metrô-DF passará a informar 
os usuários por meio do siste-
ma de som das estações e dos 
trens. Já foram confeccionados 
adesivos para serem afi xados 
nos assentos dentro dos trens e 
nas estações. O DF é a primeira 
unidade da federação a adotar 
essa medida (ABr).

entrar em vigor”, disse.
“Tomara que mude e que a 

população se conscientize”, 
disse Paula Cristina Corrêa, 
38 anos. Moradora do Recanto 

das Emas, Paula demora 1h30 
todos os dias para ir ao trabalho. 
“Tive paralisia infantil o que 
comprometeu a formação dos 
meus membros. Muitas vezes, 

73% dos brasileiros vão às 
compras no Natal, movimentando 

R$ 51,2 bilhões na economia

dinheiro na economia deverá 
ser de R$ 51,2 bilhões no co-
mércio, cifra que representa 
um leve crescimento nominal 
na comparação com 2016, 
ano em que a projeção girou 
em torno de R$ 50 bilhões. 
Na avaliação do presidente do 
SPC Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior, a injeção desse volume 
de recursos na economia mos-
tra porque o Natal é o período 
mais aguardado do ano para 
consumidores e comerciantes e 
dá indícios de que a disposição 

dos brasileiros para consumir 
está retornando.

“De um lado, milhões de 
consumidores investem tem-
po e recursos fi nanceiros na 
compra de presentes e na 
preparação das celebrações; 
do outro, muitos empresários 
se preparam para contratar 
mão de obra e aumentar a 
produção, na esperança de 
que as vendas compensem o 
resultado tímido ao longo do 
ano”, afi rma Pellizzaro Junior 
(SPC/CNDL).

Desmatamento do Pantanal custa 
mais de R$ 19 milhões ao ano

características do bioma a um 
público que ainda desconhece 
suas riquezas”, disse. Especia-
listas em conservação ambien-
tal falaram em São Paulo sobre 
turismo, conservação da fauna 
e da fl ora, economia, cultura 
pantaneira. 

O público pôde ouvir canções 
típicas do Pantanal da voz da 
cuiabana Ana Rafaela e ainda 

saborear comidinhas típicas 
elaboradas pela chef Ariani 
Malouf. Mônica Sousa, diretora 
executiva da Maurício de Sousa 
Produções, esteve presente 
para lançar o gibi inédito “Chico 
Bento vai ao Pantanal” com o 
propósito de levar ao leitor um 
interação mais divertida porem 
recheada de informações sobre 
o Pantanal.
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Por que empreender
é tão difícil?

A - Feira Sustentável 
Pela primeira vez, o Teatro de Contêiner e a Companhia Mugunzá de 
Teatro recebem a Feira Sustentável com barracas de alimentos vega-
nos, orgânicos e sustentáveis diretamente do produtor. Com entrada 
gratuita, o evento acontece neste domingo (12), das 11h às 19h, na Rua 
dos Gusmões,43 – Santa Efi gênia. O melhor da gastronomia vegana, 
orgânica, como estrogonofes de grão de bico, acarajé, sucos naturais e 
doces. Conta ainda com expositores de produtos artesanais como cos-
méticos e acessórios, entre outros. A diversão fi ca por conta  do ensaio 
do bloco Agora Vai, que fará  seu esquenta para o próximo Carnaval. O 
objetivo é integrar feiras gastronômicas em espaços públicos. Haverá 
também feirinha de adoção.

B - Síndrome Reprodutiva 
Responsável por combater doenças que causam “perdas invisíveis” na 
criação de bovinos, chega ao Brasil uma vacina que possuí antígenos 
bacterianos e virais contra doze diferentes doenças da Síndrome Re-
produtiva do Rebanho (SRB), muitas das quais endêmicas em alguns 
estados. “Muitas das doenças da SRB causam abortos e morte das re-
produtoras, mas outras perdas são decorrentes da absorção do embrião, 
gerando perdas invisíveis aos olhos do tratador do animal”, alerta a 
médica-veterinária Bibiana Carneiro, Counter Manager da Tecnovax do 
Brasil, empresa que trouxe a vacina Repro 12 ao País. Mais informações 
(www.tecnovax.com.ar) ou tel. (11) 4262- 0655. 

C - Buscando Jovens
A Lojas Americanas abre inscrições para o processo seletivo de seu 
Programa de Estágio em loja. Podem se candidatar estudantes de todo 
o país dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, 
Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda, com previsão de 
formatura até dezembro de 2018. O processo seletivo busca estagiários e 
é predominantemente online. As etapas de inscrição, triagem curricular, 
fi t cultural (alinhamento com perfi l da companhia), jogo de seleção e 
vídeo entrevista serão realizadas pela internet. Para completar o pro-
cesso, haverá também entrevistas com a área de Gente & Gestão e com 
os gestores. Inscrições no endereço: (estagio.lasa.com.br).

D - Avaliação Econômica 
A Fundação Itaú Social está com inscrições abertas para a 9ª edição do 
Curso Avançado de Avaliação Econômica de Projetos Sociais e Políticas 
Públicas. As aulas serão realizadas entre os dias 8 de janeiro e 8 de 
fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na FGV. É voltado a 
estudantes de pós-graduação (mestrado ou doutorado) ou pós-gradu-
ados em Economia, Administração Pública e áreas afi ns, interessados 
em aprofundar conhecimentos em gestão da avaliação e econometria 
aplicada. É pré-requisito que o aluno já tenha cursado, entre as maté-
rias obrigatórias do primeiro ano de mestrado ou doutorado, alguma 
disciplina de Econometria. Os interessados podem se cadastrar no site 
(http://www.redeitausocialdeavaliacao.org.br/cursos/).

E - Casa Sustentável 
Em tempos de crise e de consciência com o meio ambiente, ter uma 
casa sustentável é o sonho de qualquer um. E isso já é uma realidade 
e poderá ser vista e visitada entre os próximos dias 15 e 19, no Museu 
Catavento, no Parque D. Pedro II. Criada pelo projeto Museu Teatro 
Casa Sustentável, é uma moradia construída com soluções sustentáveis. 
Conta com itens simples que são capazes de reduzir o impacto ambien-
tal, como: aquecedor solar de baixo custo, captação da água de chuva 
e sistema caseiro de tratamento de resíduos. Além disso, a moradia foi 
construída de modo auto sufi ciente. Itens simples que buscam reduzir 
e reutilizar o que for possível para produzir o menor impacto ambiental 
e contribuir para a qualidade de vida, dentro e fora da casa.

F - Áudio e Tecnologia
Semanalmente, a Shure, marca líder mundial no setor de microfones 
e áudio profi ssional, oferece cursos online gratuitos sobre diferentes e 
relevantes temas para os segmentos de música, Broadcast e soluções 
de áudio para instalações corporativas. Ministrados todas as sextas-
-feiras, às 10h, os cursos são voltados a músicos, técnicos de áudio, 
integradores de áudio e vídeo, estudantes, consultores, engenheiros 
de áudio, coordenadores de RF e consultores. Os cursos abordam te-
mas como Técnicas para Microfonar Instrumentos, Como Melhorar o 
Áudio em um Home Studio, Fundamentos de Radiofrequência e Áudio 
Invisível para Salas de Reunião, entre outros. Para participar é preciso 

cadastrar seu e-mail no site (shurebrasil.com). Em caso de dúvidas: 
(relacoespublicas@shure.com).

G - Seleção de Professores
Depois de inaugurar a sua nova unidade na capital paulista com o lançamento 
de pós-graduação, o Ibmec/SP agora está recrutando grandes profi ssionais 
do mercado e da área acadêmica para compor o seu time de professores 
nos novos cursos de graduação, que serão oferecidos a partir do primeiro 
semestre de 2018. Ao todo, 15 vagas serão disponibilizadas para diversas 
disciplinas nos cursos de Administração, Ciências Econômicas e Ciências 
Contábeis. O edital completo da seleção já está disponível através do portal 
de vagas da Adtalem Educacional do Brasil: (http://goo.gl/9Kd4yy).

H - Relações Econômicas
As imobiliárias Porta da Frente, Judice & Araujo e AxPe promovem, nos 
dias 13 de novembro, às 9h, no Copacabana Palace (Rio de Janeiro), e 
14 de novembro, às 9h, no Hotel Unique (São Paulo), o evento ‘Brasil-
-Portugal: Um Eixo para o Futuro’, com as participações de Miguel 
Frasquilho (da TAP), Álvaro de Souza (do Santander Brasil) e Daniel 
Proença de Carvalho (da Uría-Menéndez-Proença de Carvalho). Os con-
vidados vão debater os caminhos para dinamizar as relações econômicas 
entre Brasil e Portugal. O evento é gratuito e as inscrições podem ser 
feitas pelo email (eventos@portadafrente.pt).

I - Criação de uma Empresa
Uma boa ideia pode virar uma empresa. Essa é uma das atrações do Festemp, 
o Festival de Empreendedorismo da Fiesp. Com a presença esperada de 
5.000 pessoas ao longo deste domingo (12), na sede da Fiesp, na Av. Paulista, 
o FestEmp tem entre suas múltiplas atrações, todas gratuitas, o Ideathon. 
Nele, um problema é apresentado aos participantes, que precisam criar uma 
ideia para resolvê-lo, desenvolver um modelo de negócios para transformar 
a ideia em empreendimento e apresentá-lo no modelo de pitch, a potenciais 
investidores. O objetivo é dar uma nova perspectiva em relação ao futuro 
do empreendedorismo no Brasil. E, claro, fazer com que projetos saiam do 
papel. Confi ra a programação em: (http://hotsite.fi esp.com.br/FestEmp2017/).

J - Pesquisadores Científi cos
Estão abertas as inscrições para o concurso público para pesquisador cien-
tífi co nível I na Secretaria de Agricultura. As inscrições poderão ser feitas 
até 7 de dezembro. O edital pode ser acessado em (http://www.apta.sp.gov.
br/concurso/EditalPqC_APTA2017.pdf). Ao todo, serão oferecidas 33 vagas 
para as áreas de agronomia, zootecnia, medicina veterinária, engenharia de 
alimentos, engenharia agrícola, engenharia química, engenharia mecânica, 
engenharia de pesca, biomedicina, biologia, química, farmácia, estatística e 
economia. As especializações pertinentes para cada cargo podem ser consul-
tadas no edital. A taxa de inscrição é de R$ 87,73 e o salário é de R$ 4.173,85. 
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A - Feira Sustentável
Pela primeira vez, o Teatro de Contêiner e a Companhia Mugunzá de 

D - Avaliação Econômica 
A Fundação Itaú Social está com inscrições abertas para a 9ª edição do 

Qualquer empresário te 

dirá que abrir e manter 

seu próprio negócio é 

fácil. 

Mas, por que 

empreender é tão difícil? 

Em uma pesquisa realiza-
da em 2016 com quase 
1000 empreendedores 

brasileiros, foram levantados 
os principais desafi os que eles 
encontraram em sua trajetória. 
Independentemente do perfi l 
do empreendedor, as mesmas 
categorias de desafi os acaba-
ram fi cando nas primeiras po-
sições. Então vamos aos cinco 
maiores desafi os identifi cados:

1. Mão de Obra: Sem ela 
o seu negócio não anda, mas 
mão de obra qualifi cada sai 
caro. Encarar o dilema entre 
pagar mais caro por um profi s-
sional qualifi cado ou investir na 
qualifi cação de um profi ssional 
foi o maior desafi o enfrentado 
pela grande maioria dos no-
vos empreendedores. Nossa 
dica: é preciso encontrar um 
equilíbrio entre motivar seus 
funcionários e investir neles. 
Profi ssional motivado e quali-
fi cado trabalha melhor e eleva 
a qualidade de seus produtos 
ou serviços.

2. Gestão financeira: 

Muito novos negócios fecham 
nos primeiros anos de exis-
tência porque contraíram 
muitas dívidas, e o problema 
é a má gestão fi nanceira. Não 
calcularam antecipadamente 
todos os custos do negócio, 
não planejaram bem as recei-
tas e, o principal, não tinham 
conhecimento sobre gestão 
fi nanceira. Nossa dica: fuja dos 
empréstimos bancários, avalie 
muito bem os seus custos e faça 
um bom planejamento (bem 
conservador) da receita futura. 
Se tem difi culdades, procure 
um profi ssional ou sócio com 
experiência.

3. Burocracia (Jurídico 

e regulação): Não é segredo 
para ninguém: a legislação 
brasileira não facilita para 
quem quer abrir seu negócio, 
os impostos levam quase todo 
seu lucro. Tanto que o maior 

obstáculo apontado pelos 
empreendedores está nos im-
postos. Nossa dica: procure um 
contador, explique muito bem 
o seu negócio, seus produtos 
ou serviços, e encontrem a 
melhor solução. E lembre-se, 
sempre coloque na sua conta fi -
nal o pagamento dos impostos.

4. Inovação: As empresas 
identifi caram que a velocidade 
com que a inovação muda o 
conceito dos consumidores, 
não só na área de produtos e 
serviços, mas também na for-
ma como serão solucionados 
os problemas encontrados no 
cotidiano de cada negócio, 
é um desafi o para as novas 
empresas. Nossa dica: Esteja 
sempre preparado para as 
novas mudanças do mercado, 
atualize-se sempre e aceite 
modifi car o seu negócio. Sem 
mercado, nenhuma empresa 
sobrevive.

5. Marketing: A falta de 
estratégias de marketing é 
outro desafi o para a grande 
maioria das empresas, muitas 
delas por falta de experiência, 
capacitação ou profi ssionais 
da área. Nossa dica: o Marke-
ting concentra a inteligência 
competitiva e estratégica da 
empresa, analisando todo o 
mercado. Busque um profi s-
sional competente ou uma 
empresa de consultoria e 
estabeleça claramente quais 
as estratégias para atender a 
necessidades e desejos dos 
seus clientes.

Muitas vezes é complicado 
para o jovem empresário en-
tender todos esses conceitos 
e a importância deles dentro 
do seu negócio quando se está 
ingressando no mercado. An-
tes de encarar qualquer novo 
desafi o busque capacitar-se. 
Por meio do conhecimento é 
possível elevar a sua ideia para 
um outro nível, tornando o seu 
negócio muito mais competiti-
vo. Aprenda com quem já sabe, 
a experiência dos outros pode 
ser extremamente valiosa. 

 
(*) - É sócio fundador do Grupo WDS, 

maior grupo de entretenimento do 
Brasil, detentor da marca Wood´s, e 

mentor do Projeto Jovem Empresário.

Charles Bonissoni (*)

A reserva de mercado para agências de publicidade é 

inconstitucional.

O plenário do STF decidiu 
ontem (8), por 7 votos a 1, re-
vogar um dos artigos do marco 
regulatório das TVs por assina-
tura que proibia a veiculação, 
em canais pagos, de propagan-
das comerciais contratadas 
por agência de publicidade 
estrangeira. No entendimento 
da maioria do STF, o Artigo 25 
da lei 12485/2011, na prática, 
estipulava uma reserva de 
mercado para agências de pu-
blicidade, violando o princípio 
da livre concorrência.

Quatro ações similares 
que contestavam diferentes 
dispositivos do marco regula-
tório das TVs por assinatura 
começaram a ser analisadas 
pelo plenário do STF em 2015, 
tendo julgamento concluído 
nesta quarta-feira, após voto-
-vista do ministro Dias Toffoli. 
Ao fi nal, venceu o entendi-
mento do relator das ações, 
ministro Luiz Fux, segundo o 
qual apenas o artigo que esti-
pulava a reserva de mercado 
para agências de publicidade 
é inconstitucional.

O percentual de consumidores 
endividados fi cou em 61,8% em 
outubro. Segundo dados divulga-
dos pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), a taxa é superior 
às registradas em setembro deste 
ano (61,7%) e em outubro do ano 
passado (59,8%).

Os consumidores inadimplentes, 
isto é, com dívidas e contas em 
atraso, fi caram em 26% em outu-

bro deste ano, patamar abaixo dos 
26,5% de setembro deste ano, mas 
acima dos 24,7% de outubro do 
ano passado.

Já os consumidores que não 
conseguirão pagar suas dívidas 
ou contas fi caram em 10,1%. Em 
setembro deste ano, o percentual 
havia sido 10,9%. Em outubro do 
ano passado, a taxa foi 9,8%. O 
tempo médio com pagamento em 
atraso fi cou em 63,8 dias (ABr).

É a maior cifra registrada em um mês de setembro desde 2010.

Com receitas de R$ 24 
bilhões, o aumento foi 
de 7,6%, R$ 1,7 bilhão 

a mais do que em setembro do 
ano passado. É a maior cifra 
registrada em um mês de se-
tembro pelo setor de serviços 
paulistano desde 2010. No acu-
mulado do ano, o faturamento 
real cresceu 4,7%, atingindo R$ 
210,2 bilhões. 

Os dados são da Pesquisa ela-
borada pela FecomercioSP com 
base nos dados de arrecadação 
do ISS). A cidade de São Paulo 
tem grande relevância nos re-
sultados estaduais e nacionais 
do setor de serviços, represen-
tando aproximadamente 20% 
da receita total gerada no País. 
Das 13 atividades pesquisadas, 
nove registraram crescimento 
no faturamento real em se-
tembro na comparação com 
o mesmo mês do ano passado 
e garantiram o bom resultado 
do setor. 

Os destaques fi caram por con-
ta das atividades de: construção 

Uber se une a 
Nasa para ter táxis 
voadores em 2020

O serviço de aplicativo de trans-
porte Uber fechou uma parceria com 
a Nasa, a agência espacial norte-
-americana, para criar uma sistema 
de controle aéreo para uma “frota” 
de táxis voadores, informou o diretor 
de produtos, Jeff Holden, ontem (8). 
Holden, que está no Web Summit 
de Lisboa, afi rmou que os primeiros 
voos de teste serão realizados em Los 
Angeles, já em 2020.

O projeto “Elevate” prevê a criação 
de uma rede de pequenos veículos 
elétricos, com decolagem e aterris-
sagem vertical, que transportem até 
quatro pessoas em áreas urbanas 
densamente habitadas. E, uma das 
principais características do Uber, 
os preços competitivos, estará pre-
sente. A empresa estima que uma 
corrida 100% elétrica efetuada a 
cerca de 300km/h nos céus de Los 
Angeles poderá competir, em preço, 
com o mesmo percurso feito pelo 
UberX - o mais barato dos serviços 
oferecidos pelo app.

Ainda na cidade norte-americana, 
por exemplo, uma viagem entre o ae-
roporto de LA e o Staples Center, no 
horário de pico, poderá ser reduzida 
dos atuais 1h20 para menos de 30 
minutos. O diretor ainda destacou 
que prevê que o UberAIR esteja 
plenamente disponível nos Jogos 
Olímpicos de Los Angeles de 2028.

“UberAIR fará diariamente muito 
mais voos sobre a cidade como ja-
mais ocorreu. Para que isso ocorra 
de maneira segura e efi ciente, é 
preciso uma mudança radical das 
tecnologias para a gestão do espaço 
aéreo. A união de conhecimento de 
software do Uber e a experiência 
de engenharia da Nasa na questão 
aérea para enfrentar esse cenário 
representa um passo fundamental 
para o desenvolvimento do Uber 
Elevate”, destacou Holden (ANSA).
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Faturamento do setor de serviços 
paulistano cresceu 7,6% em setembro
Pelo nono mês consecutivo, o faturamento real do setor de serviços na cidade de São Paulo apresentou 
alta em relação ao mesmo mês de 2016

civil (19,1%); agenciamento, 
corretagem e intermediação 
(17,9%); saúde (14,3%); ser-
viços bancários, fi nanceiros e 
securitários (12,3%); e Simples 
Nacional (11,9%). Juntas, essas 
cinco atividades colaboraram 
positivamente com 7,4 pontos 
porcentuais (p.p.) para o resul-
tado geral.

Mesmo com as adversidades 
no quadro político, a econo-
mia vem dando sinais claros 
de recuperação. A queda nas 
taxas de juros e da infl ação, 
além da injeção de recursos 
em decorrência dos saques 
das contas inativas do FGTS, a 
recuperação de emprego, entre 
outras variáveis, tem contribuí-

do para a melhora da confi ança. 
A Federação ressalta ainda que 
a recuperação do setor de ser-
viços é um bom termômetro da 
atividade econômica geral, em 
que as atividades que englobam 
o setor de serviços são as princi-
pais responsáveis pela geração 
de emprego e renda na capital 
paulista (AI/FecomercioSP).

Canais pagos podem veicular 
propaganda estrangeira

Ao acompanhar o relator, 
Toffoli destacou o bom desem-
penho das agências de publi-
cidade brasileiras no mercado 
mundial, citando que o Brasil é 
o terceiro país mais premiado 
no Festival de Publicidade de 
Cannes, evento mais tradicional 
do setor. Para ele, o porte das 
agências nacionais lhes daria 
condições de competir em pé 
de igualdade com agências es-
trangeiras, tornando a pretensa 

reserva de mercado uma ofen-
sa ao princípio da isonomia.

Na prática, a partir de agora 
os canais de TV por assinatu-
ra fi cam livres para veicular 
propagandas de produtos des-
tinados ao público brasileiro 
que tenham sido produzidas 
e distribuídas por agências de 
publicidade estrangeira, sem 
a necessidade de que tenham 
sido contratadas por agência 
nacional (ABr).

Cresce o endividamento de consumidores



O populismo que 
nos ameaça

O discurso populista é 

simplista e maniqueísta 

e se centra na luta de 

“nós” contra “eles”

O que os populismos têm 
em comum é um estilo 
de governo pautado 

pelo improviso que não con-
solida estruturas permanentes 
de sustentação econômica, 
pois baseia-se na distribuição 
de benefícios que tem como 
contrapartida o apoio eleitoral. 
O resultado disso são o colapso 
das instituições e da economia 
que desembocam no aumento 
da infl ação e no desemprego. 

No discurso de Lula, por 
exemplo “nós” são os traba-
lhadores e “eles” são as elites. 
No discurso de Bolsonaro, 
“nós” são as pessoas de bem, 
e “eles” são todos aqueles 
que não se identifi cam com 
essa categorização (negros, 
imigrantes, gays, políticos 
corruptos, ongs, mulheres não 
submissas, outras religiões). 
O povo, é identifi cado como 
aquele segmento da população 
ao qual dizem representar; os 
demais são inimigos do povo. 

A liderança populista não 
é institucional, mas pessoal, 
despreza as instituições demo-
cráticas; não é racional, mas 
movida por emoções que utili-
za para enganar seus adeptos; 
não é pluralista e prega sempre 
uma pretensa unanimidade 
associada à palavra povo. A 
prática populista opõe-se às 
instituições democráticas 
como a imprensa livre, a divisão 
de poderes e principalmente, a 
autonomia do judiciário. 

Nenhum sistema democrá-
tico está imune ao risco do 
populismo, que pode ter ori-
gem tanto à esquerda quanto à 
direita do espectro ideológico.  
A desestruturação institucio-
nal, a perda de legitimidade, 
da efi cácia e da credibilidade 
das instituições democráticas, 
a degradação do estado de di-
reito e a corrupção constituem 
o caldo de cultura do qual se 
alimenta o populismo.

Políticos populistas são ven-
dedores de ilusões no mercado 
eleitoral, prometem um futuro 
melhor para as massas empo-
brecidas em troca de apoio nas 
eleições. No poder distribuem 
benesses com o objetivo de 
manter-se apoiando políticas 
improvisadas que visam tão so-
mente trazer-lhes benefícios.

Os mais ricos que apoiam 
essas ações têm a expec-
tativa de que as multidões 

sejam iludidas e controladas 
para que mantenham suas 
estruturas de dominação, 
como vimos recentemente 
ocorrer no Brasil com gran-
des empresas – empreiteiras, 
bancos, indústrias -  apoiando 
e sustentando o populismo de 
esquerda. Historicamente, na 
América Latina as lideranças 
populistas sempre mostraram 
mais afi nidade por políticas de 
esquerda. 

No entanto, recentemente 
tem surgido líderes populistas 
que manifestam ostensiva-
mente sua identifi cação com 
políticas de extrema direita. 
No Brasil o exemplo é Jair Bol-
sonaro, declarado candidato 
presidencial e apontado nas 
recentes pesquisas nacionais 
de intenção de voto em segun-
do lugar e em primeiro lugar 
em estados como o Distrito 
Federal e o Rio de Janeiro. 
Suas propostas de conteúdo 
xenofóbico, machista, racis-
ta, contrário à imigração e a 
diversidade cultural são de tal 
forma extremistas que muitos 
se surpreendem que obtenha 
tanto apoio. 

As pesquisas eleitorais, mes-
mo que prematuras, indicam 
que o populismo atrai ainda 
importantes segmentos da 
população, as últimas mostram 
que Lula e Jair Bolsonaro 
juntos aparecem com até 50% 
das intenções de voto. Caso 
Lula não se viabilize como 
candidato, Bolsonaro assume 
a dianteira. Num cenário com 
múltiplos candidatos, aumen-
tam as chances de a extrema 
direita ir para um segundo 
turno difundindo e dividindo o 
eleitorado com uma plataforma 
de ódio. 

A população está cansada 
dos políticos e das elites em-
presariais que levaram o país 
à bancarrota com baixo cres-
cimento econômico, aumento 
da desigualdade, corrupção, 
impunidade etc. A pergunta 
que mais se faz nas ruas é, 
em quem votar? De fato, estão 
dadas as condições para que o 
populismo de extrema direita 
cresça.  A possibilidade de que 
aconteça o pior não pode ser 
descartada. 

Depois que Trump foi eleito 
em uma das mais importantes 
democracias ocidentais, tudo 
é possível.

(*) - É professor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, campus 
Campinas. Sociólogo, Doutor em 

Ciências Sociais e Mestre em Ciência 
Política pela Unicamp. É especialista 

em Ciências Ambientais.
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Em depoimento na manhã 
de ontem (8) à CPMI da JBS, 
o empresário Wesley Batista 
disse que não se arrepende de 
ter decidido colaborar com a 
Justiça brasileira. O empre-
sário afi rmou que o processo 
de colaboração com o MPF é 
‘imprevisível e inseguro’. “O 
que vejo são colaboradores 
sendo punidos e perseguidos 
pelas verdades que disseram. 
As delações dos últimos anos 
fi zeram o país olhar no espelho”, 
ressaltou, avaliando que os 
brasileiros não gostaram do que 
viram e, por isso, os delatores 
estão sendo punidos, presos, e 
os delatados estão soltos.

Wesley reafi rmou que acre-
dita na Justiça brasileira e des-
tacou que jamais descumpriu 
o acordo de delação celebrado 
com o MP. Após essa introdu-
ção, Wesley Batista invocou a 
prerrogativa constitucional de 
permanecer calado – a exemplo 
do que fez o ex-diretor da J&F, 
Ricardo Saud – e seguiu sem 
responder às perguntas dos 
parlamentares.

Wesley chegou ao Senado por 
volta de 8h30 acompanhado de 
policiais federais e advogados 
e fi cou em uma sala reservada 
até ser chamado para depor. O 

Wesley Batista: não se 

arrepende de decidir colaborar 

com a Justiça.

O vice-líder do governo, 
Darcísio Perondi, disse ontem 
(8) que deve ser apresentada 
uma emenda para fazer alte-
rações no texto da reforma da 
Previdência. A declaração foi 
dada após reunião, no Palácio 
do Planalto, com o presidente 
Temer, o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles,  o pre-
sidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, o relator da reforma 
da Previdência na Câmara, 
Arthur Maia, o secretário de 
previdência da Fazenda, Mar-
celo Caetano, e o deputado 
Carlos Marun (PMDB-MS), 
que presidiu a comissão es-
pecial que analisou o tema.

As negociações em torno 
de alterações no texto ainda 
serão discutidas em novas 
reuniões e negociadas com 
líderes dos partidos da base 
aliada. Outra reunião entre 
integrante do governo e de-
putados ocorreu na noite de 
ontem, no Palácio do Planalto. 
“Em 48 horas haverá uma pro-
posta mais clara da reforma da 

Deputado Darcísio Perondi 

fala com jornalistas após 

reunião com o presidente 

Temer.

O Plenário da Câmara aprovou 
o projeto do deputado Baleia 
Rossi (PMDB-SP), que obriga as 
empresas de telefonia e opera-
doras de telefonia celular a ins-
talar bloqueadores de sinal em 
estabelecimentos penais. Essas 
empresas terão 180 dias para 
instalar os equipamentos nos 
presídios e nos estabelecimen-
tos socioeducativos que abrigam 
adolescentes infratores. Terão 
ainda de fazer a manutenção, a 
troca e atualização tecnológica 
dos equipamentos e de soluções 
tecnológicas relacionadas a eles.

Rossi lembrou que alguns 
estados – como Paraná, Minas 
Gerais, Bahia, Paraíba e Mato 
Grosso do Sul – aprovaram leis 
estaduais com o objetivo de im-
por às operadoras de telefonia 
esse dever, mas houve questio-
namentos perante o STF com o 
argumento principal de que a 
competência de legislar sobre 
o assunto é privativa da União. 
“O projeto pretende colocar um 

Instalação de bloqueador de celular será obrigatória nos 

presídios brasileiros.
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Mapa do 
Ensino mostra 
queda nas 
matrículas em 
licenciaturas

O diretor-executivo do 
Sindicato das Mantenedoras 
de Ensino Superior, Rodrigo 
Capelato, disse aos deputa-
dos da Comissão de Educa-
ção da Câmara ontem (8), 
que o Brasil corre o risco de 
ter um “apagão” de profes-
sores em um futuro próximo 
por causa da concentração 
de matrículas em cursos de 
bacharelado. Ele também 
criticou a falta de estímulos 
para a busca por cursos de 
graduação tecnológica como 
acontece em países mais 
desenvolvidos. 

Hoje, cerca de 18,5% dos 
jovens entre 18 e 24 anos 
estão no ensino superior, 
quando a meta do Plano 
Nacional de Educação é de 
33% até 2024. Países como 
Chile e Argentina já alcan-
çam este percentual. Em re-
lação à falta de professores, 
Capelato explicou que 40% 
das matrículas estão concen-
tradas nos cursos de Direito, 
Administração, Engenharia 
Civil e Enfermagem. Entre 
2010 e 2016, os bacharelados 
cresceram 28%, enquanto as 
licenciaturas tiveram uma 
queda de 5%. 

Rodrigo Capelato sugeriu 
mudanças nos currículos: 
“Sei que isso é bastante po-
lêmico, mas não seria o caso 
de rever a obrigatoriedade 
de se exigir mais um ano de 
licenciatura da pessoa que 
fez um bacharelado na área 
de química, ou na área de 
história, de física; para ela 
poder lecionar na educação 
básica?”, indagou. O depu-
tado Átila Lira (PSB-PI) 
concorda com a necessidade 
de mudar a legislação: “Há 
sistemáticas que poderiam 
ser alteradas para aproveitar 
os bacharéis nas áreas de 
matemática, de física, de 
química. E através de uma 
formação complementar, 
em serviço, eles seriam ha-
bilitados para lecionar essas 
matérias” (Ag.Camara).

Após a leitura resumida 
das 50 páginas do voto, o 
presidente da Comissão 

de Constituição e Justiça, sena-
dor Edison Lobão (PMDB-MA), 
concedeu vista coletiva à maté-
ria. O projeto estará novamente 
em pauta na próxima reunião.

O projeto é do senador Ciro 
Nogueira (PP-PI). O relator é 
favorável na forma de um subs-
titutivo. O texto de Benedito de 
Lira legaliza, para maiores de 
18 anos, jogo do bicho, bingo, 
vídeo-bingo, apostas esportivas 
e não esportivas e cassinos on 
line ou em complexos de lazer 
integrados. Determina a criação 
de uma contribuição com alí-
quotas de 10% ou 20% a serem 
cobradas de quem obtiver o 
credenciamento para explorar 
a atividade. 

A União deve repassar 30% 
do dinheiro aos municípios e 
outros 30% aos estados, para 
serem aplicados obrigatoria-

Senador Benedito de Lira (PP-AL) apresentou relatório pela 

aprovação do projeto que autoriza a exploração dos jogos de azar.
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A proposta que trata da proibição do 
uso de animais em testes para produção 
de cosméticos, perfumes e produtos de 
higiene pessoal vai passar por votação em 
mais uma comissão do Senado antes de 
ser analisada pelo Plenário. Os senadores 
aprovaram o requerimento do senador 
Armando Monteiro (PTB-PE) solicitando 
que o projeto seja examinado também na 
Comissão de Assuntos Econômicos.

Atualmente o projeto da Câmara está em 
análise na Comissão de Meio Ambiente, 
tendo passado pela Comissão de Ciência e 

Tecnologia (CCT), que aprovou o relatório 
do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). 
O relator, senador Jorge Viana (PT-AC), ainda 
não apresentou o relatório sobre a proposta. 
O projeto proíbe testes de ingredientes e de 
produtos cosméticos em animais, veda o co-
mércio de produtos que tenham sido testados 
em animais e incentiva técnicas alternativas 
para avaliar a segurança das formulações.

Os testes em animais poderão ser per-
mitido pela autoridade sanitária em situa-
ções excepcionais, em que houver ‘graves 
preocupações em relação à segurança de 

um ingrediente cosmético’ e após consulta 
à sociedade. Para isso, é necessário que 
o ingrediente seja amplamente usado no 
mercado e não possa ser substituído; que 
seja detectado problema específi co de 
saúde humana relacionado ao ingrediente; 
que inexista método alternativo de teste.

O projeto, do deputado Ricardo Izar 
(PSDB-SP), tramita em conjunto com os do 
senador Valdir Raupp (PMDB-RO) e Alvaro 
Dias (Pode-PR), que restringem — sem 
vedar totalmente— o uso de animais em 
testes de laboratório (Ag.Senado). 

Benedito de Lira apresenta 
na CCJ voto favorável à 

exploração de jogos de azar
O senador Benedito de Lira (PP-AL) apresentou ontem (8) relatório pela aprovação do projeto que 
autoriza a exploração dos jogos de azar

75 anos no Brasil levou a que se 
rotulasse a prática como uma 
questão moral, o que difi culta 
o debate sobre a lei. “A medida 
pretende retirar os jogos da 
informalidade e ilegalidade, 
permitindo que os operadores 
sejam empresários e contribu-
am com a atividade econômica 
brasileira. Ao mesmo tempo 
vai promover o incremento 
da arrecadação de impostos”, 
defendeu.

O assunto é polêmico e deve 
enfrentar resistências. O sena-
dor Lindbergh Farias (PT-RJ) é 
um dos que já se manifestaram 
contra. A legalização do jogo 
voltou com força no noticiário 
nacional após reunião de go-
vernadores com os presidentes 
da Câmara, Rodrigo Maia, e do 
Senado, Eunício Oliveira. No en-
contro, sugeriram a liberação da 
atividade,  com a consequente 
destinação de impostos à área de 
segurança pública (Ag.Senado).

mente em saúde, previdência 
e segurança. “Em virtude da 
situação orçamentária gravís-
sima por que passam os entes 
federados, é urgente que os 
novos recursos arrecadados 
sejam também partilhados de 

forma semelhante ao que ocor-
re em relação a outros tributos”, 
defendeu o relator.

Benedito de Lira afi rmou que 
os jogos sempre fi zeram parte 
do “imaginário da civilização”. 
Para ele, a longa proibição de 

Relator deve apresentar emenda ao 
texto da reforma da Previdência

no relatório que é 65 anos 
para homem e 62 anos para 
mulheres e que será mantido 
no texto o que foi aprovado em 
relação a corte de privilégios 
do serviço público. Sobre o 
tempo de contribuição, o vice-
-líder disse que o tema será 
discutido pelos deputados. 
Ele admite que há difi culda-
des para aprovação do que 
ele diz ser “a mãe de todas as 
reformas”.

“É óbvio que há dificul-
dades”. Perondi disse que é 
preciso ainda organizar a base 
aliada para uma votação. “Tem 
que organizar um pouco mais 
a base. Tem alguns líderes que 
precisam ser mais trabalhado-
res. Alguns líderes que estão 
descontentes”. Perguntado 
sobre a opinião da equipe 
econômica do governo, Pe-
rondi respondeu que “o ótimo 
é inimigo do bom”. “Se você 
quer o ótimo e briga até o fi m 
pelo ótimo, pode fi car sem 
nada. E sem nada, é tragédia 
para todos nós” (ABr).

Previdência, mais justa e mais 
palatável. Haverá uma emenda 
substitutiva”, disse o vice-líder. 
E completou “a proposta fi cará 
melhor, mais acessível, mas não 
se fechou”. Segundo Perondi, a 
emenda será feita pelo relator 
Arthur Maia.

Dentre os pontos da refor-
ma, Perondi disse há relativo 
consenso sobre a idade mínima 
para aposentadoria aprovada 

Aprovado projeto que exige 
bloqueador de sinal em presídios

fi m a este impasse e impedir 
que criminosos encarcerados 
mantenham contato com seus 
parceiros do crime fora dos pre-
sídios para planejar e comandar 
ações criminosas”, afi rmou.

Caberá à Anatel editar regula-
mento para o cumprimento da 
regra e fi scalizar a instalação e 
as condições de funcionamento 
dos equipamentos. Quando 

houver mais de uma empresa 
de telefonia e operadora de 
celular em uma mesma área de 
cobertura, elas responderão so-
lidariamente pelas obrigações 
previstas no projeto e deverão 
cumpri-las mesmo que o res-
pectivo contrato de concessão 
ainda não contenha cláusulas 
exigindo essa providência (Ag.
Câmara).

Wesley Batista afi rma que 
não se arrepende de decidir 

colaborar com a Justiça

empresário está sob custódia 
da Polícia Federal desde 13 de 
setembro, acusado de ter usa-
do informações privilegiadas 
sobre a delação feita por ele, 
seu irmão Joesley e outros exe-
cutivos do grupo para ganhar 
dinheiro no mercado fi nanceiro.

A CPMI da JBS foi criada 
para investigar irregularidades 
envolvendo as empresas JBS 
e J&F (holding que controla a 
JBS) em operações realizadas 
com o BNDES e sua subsidiária, 
BNDESPar, ocorridas entre 
2007 e 2016. Os parlamentares 
também querem investigar os 
procedimentos do acordo de 
colaboração premiada entre o 
MPF e os acionistas das com-
panhias (ABr).

Proibição do uso de animais em testes de cosméticos

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3106-4171
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1º LEILÃO: 28/11/2017  - 10:30h  -  2º LEILÃO: 30/11/2017  - 10:30h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL: O Apar

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 28/11/2017, às 10:30 horas, e 2º Leilão dia 30/11/2017, às 10:30 horas. LOCAL: Av. 
Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: ELIANA CURATOLO
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 COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

Vitale Artes Gráficas S/A
CNPJ/MF Nº n.º 00.525.343/0001-70

Convocação dos Acionistas  - Assembleia Geral Extraordinária
Em 17/11/2017, às 14hs, Rua França Pinto 64, São Paulo/SP - a) Para verificação de subscrição de
aumento de capital autorizado na AGOE de 18/04/2017, sua homologação e alteração do caput do
artigo 2º. do estatuto social; b) Tranformação de Sociedade Anônima em Ltda. São Paulo, 07/11/2017.
A Diretoria                                                                                                                                (08, 09 e 10/11)

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 21/11/2017  - 10:30h  -  2º LEILÃO: 23/11/2017  - 10:30h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 21/11/2017, às 10:30 horas, e 2º Leilão dia 23/11/2017, às 10:30 horas. LOCAL: Av. Angéli-
ca, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: CHRISTIAN LEADERSHIP CENTER – CONSULTORIA, SER-
VIÇOS E PRODUTOS LTDA  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium 
S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 874.220,45 
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12ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1049198-
27.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Viviane Nóbrega Maldonado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
DAIANY BARROS MACEDO, RG 44.344.555-2, CPF 372.652.728-11, que que COLÉGIO 
SALGUEIRINHO S/S LTDA EPP, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 
4.197,60 (Set/2016), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as 
partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por 
EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue 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, IV do CPC). . Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de setembro de 2017. 

Arcon Informática S.A. - CNPJ/MF nº 00.417.120/0001-99 - NIRE nº 35300483138
Extrato da Ata da AGE realizada em 03/10/2016

Data/Hora/Local: 03/10/2016, às 11hs., na sede, SP/SP. Mesa: Presidente-Marcelo Barcellos de Campos Moreira; Secretário-Daniel Gustavo Mirabile. Presença: Totalidade. Convocação:
Dispensada. Decisões Aprovadas por Unanimidade: (i) ratificar a renúncia dos seguintes membros da Diretoria da Companhia: (a) Norma de Souza Ramos, RG 054.697.69-3-IFP,
CPF/MF 752.992.167-34; (b) Cristiano de Souza Pimenta, RG 5.523.618-7-SSP/SP, CPF/MF 021.918.277-99; (c) Marcos Bentes do Passos Alves, RG 694.311-SSP/DF, CPF/MF
297.692.211-04. 1 cópia das respectivas cartas de renúncia consta do Anexo I. (ii) alterar a denominação social da Companhia de Arcon Informática S.A. para NEC Soluções de
Segurança Cibernética Brasil S.A., de modo que a redação do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia fica alterada, passando a vigorar com a seguinte redação: Artigo 1º-Nec
Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A. é uma S.A., regida por este Estatuto Social e pela legislação aplicável. (“Companhia”). (iii) aprovar a instituição do Conselho de
Administração da Companhia, a ser composto por 4 membros, residentes no Brasil ou não, os quais possuirão 1 mandato de 2 anos, permitida a reeleição, sendo eleitos neste ato os seguintes
membros, para 1 mandato 2 anos contados a partir desta data: (a) Masazumi Takata, RNE G105696-0, CPF/MF 237.736.628-74; (b) Marcelo Barcellos de Campos Moreira, RG
424.251, CPF/MF 843.850.737-91; (c) Yoshihisa Inoue, RNE G1669966-K, CPF/MF 238.189.088-26; (d) Hiromi Furumoto, RG 6.264.938-3, CPF/MF 682.627.288-15. Os Conselheiros
aceitam suas nomeações, formalizando sua posse mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da
Companhia. 1 cópia dos termos de posse consta no Anexo II. Dessa maneira, a redação do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia fica alterada, passando a vigorar da seguinte
maneira: Artigo 15-O Conselho de Administração será 1 órgão deliberativo sem poderes para representar a Companhia perante terceiros. O Conselho Administrativo será composto por
4 membros, residentes no Brasil ou não, com 1 mandato de 2 anos, sendo permitida a reeleição. Conforme consta no Estatuto Social Anexo III a presente Ata. (iv) aprovar a nova redação
do Estatuto Social da Companhia, que passará a viger conforme o Anexo III. Leitura da ata: A Ata foi lida aprovada e assinada pelos presentes. Acionistas Presentes na Reunião:
NEC Latin America S.A. (p.Daniel Gustavo Mirabile), Marcelo Barcellos de Campos Moreira, Rogério Alexandre Teixeira Reis. Marcelo Barcellos de Campos Moreira-Presidente, Daniel
Gustavo Mirabile-Secretário, Daniel Mirabile, CEO, Brasil, NEC Latin America. JUCESP nº 471.290/16-6 em 03/11/2016. Flávia R.B.Gonçalves-Secretária Geral. Estatuto Social da
NEC Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A. Capítulo I-Nome, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º-NEC Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A. é uma S.A., regida
por este Estatuto Social e pela legislação aplicável (“Companhia”). Artigo 2º-A sede da Companhia, SP/SP, Avenida Ibirapuera, 2332, sala 52, parte, Indianópolis, CEP 04028-002.§Único-
O Conselho de Administração poderá abrir, transferir e encerrar filiais, escritórios, agências ou representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º-O tempo
de duração da Companhia é indeterminado. Artigo 4º-A Companhia tem por objeto a atividade empresária na prestação de serviços de infraestrutura de informática e segurança da
informação, consistindo em: suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação; geração de programas de computador sob
encomenda; venda de equipamentos de informática (“HARDWARE”); treinamento de pessoal; locação e licenciamento/cessão de direito de uso de programas de computação (“SOFTWARE”);
locação de bens móveis; e importação de equipamentos e software de informática. Capítulo II-Capital Social e Ações. Artigo 5º-O capital social é de R$984.043,00, dividido em 984.043
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional. §1º-Cada ação ordinária confere ao seu proprietário o direito
de 1 voto nas deliberações da Assembleia Geral. §2º-As ações serão nominativas, dispensando-se a emissão de certificado, comprovando-se a titularidade das ações pela inscrição do nome
do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia. Artigo 6º-O acionista detentor de 25% ou menos das ações representativas do capital social da Companhia não
poderá transferir quaisquer ações ou direitos a elas relacionados para qualquer indivíduo ou entidade, inclusive sociedade anônima, sociedade limitada, parceria, “trust”, sociedade não
personificada, associação ou qualquer outra entidade de negócios ou de investimentos, ou para qualquer autoridade governamental, que (a) ofereça soluções integradas relacionadas
à comunicação e tecnologia da informação; (b) desenvolva, produza, importe, exporte, venda, alugue com ou sem operador, instale, efetue a manutenção e conserte equipamentos de
telecomunicação ou de computação, bem como suas peças e dispositivos elétricos e eletrônicos; (c) preste serviços profissionais tais como consultoria, projetos ou trabalhos de engenharia,
operações assistidas e terceirização de atividades relacionadas à comunicação ou à tecnologia da informação. Nenhum acionista poderá transferir quaisquer ações ou direitos a elas
relacionados para 1 indivíduo ou 1 pessoa jurídica envolvida ou relacionada com crime organizado ou atividades de extorsão (racketeering activity), conforme definições do Ato de Controle
do Crime Organizado de 1970 (Organized Crime Control Act). Artigo 7º-Os acionistas terão o direito de transferir todas ou parte de suas ações, direitos de preferência, direito de 1º oferta,
opção de venda ou opção de compra a 1 ou mais de seus afiliados, de acordo com e na medida que for permitido nos termos do Acordo de Acionistas. Artigo 8º-Exceto pela restrição
mencionada nos Artigos 6º e 7º acima, qualquer acionista que desejar transferir ações ou quaisquer direitos a elas associados em favor de outro acionista ou outra pessoa deverá oferecer
aos demais acionistas o direito de 1º oferta, conforme o procedimento estabelecido no Acordo de Acionistas. Artigo 9º-Se qualquer transferência, cessão, venda, penhor ou ônus sobre
quaisquer ações for feito sem observância aos requisitos e aos procedimentos previstos no Acordo de Acionistas, tal transferência, cessão, venda, penhor ou ônus sobre quaisquer ações
será nulo, sem eficácia ou efeitos ab initio, e não serão registrados pelos Diretores no Livro de Registros de Ações Nominativas ou no Livro de Registro de Transferência de Ações da
Companhia. Capítulo III-Assembleias Gerais. Artigo 10-AGO. As AGO ocorrerão anualmente dentro dos 4 primeiros meses contados do final de cada exercício social, a fim de: (i) tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger
os membros do Conselho de Administração e os membros do Conselho fiscal, quando for o caso. Artigo 11-AGE. As AGE da Companhia serão realizadas sempre quando necessário ou
conveniente, a fim de aprovar as matérias listadas abaixo. As Assembleias serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por qualquer dos indivíduos presentes
que tenha sido designado pelo Presidente do Conselho de Administração. Na ausência do Presidente do Conselho de Administração, as Assembleias serão presididas por qualquer dos indivíduos
presentes que tenha sido designado pela maioria de votos dos acionistas presentes, cabendo-lhe designar o secretário. As seguintes matérias dependerão de deliberação da Assembleia Geral:
(i) qualquer aumento de capital acima do limite do capital autorizado, assim como a emissão de quaisquer títulos e valores mobiliários, ativos conversíveis em títulos ou valores mobiliários, a outorga
de “stock options” a qualquer pessoa (incluindo aos administradores e empregados da Companhia) ou qualquer direito ou expectativa de direito que possa resultar em qualquer uma das hipóteses
previstas acima; (ii) qualquer redução de capital, bem como a aquisição, o resgate, a transferência e o cancelamento pela Companhia das suas próprias ações; (iii) qualquer alteração em relação
aos direitos e às obrigações relacionados a quaisquer ações, títulos ou valores mobiliários emitidos pela Companhia, inclusive a criação ou extinção de qualquer classe de ações; (iv) alteração
do objeto social ou do endereço da sede da Companhia; (v) qualquer incorporação (incluindo incorporação de ações), cisão total ou parcial, transformação, fusão ou qualquer outro tipo de
reorganização; (vi) aprovação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração, de quaisquer comitês e da Diretoria, incluindo os benefícios adicionais; (vii) Listagem ou
cancelamento da listagem dos valores mobiliários da Companhia no mercado de ações, e o registro de qualquer declaração voltada à oferta pública dos valores mobiliários da Companhia; (viii)
dissolução ou liquidação, nomeação ou substituição dos liquidantes e a aprovação das contas dos liquidantes; (ix) propositura de 1 ação, procedimento ou outra medida voluntária, (a) sob
qualquer lei aplicável, relacionada à falência, insolvência, recuperação ou perdão de dívidas, com o intuito de obter 1 ordem para suspensão/cancelamento de cobranças, ou com o intuito de
obter 1 decretação de falência ou insolvência, ou pleiteando uma reorganização, rearranjo, ajuste, extinção, liquidação, dissolução, composição ou outra medida similar, ou (b) pleiteando a
nomeação de 1 administrador judicial, “trustee”, custodiante ou outro agente semelhante para a Companhia ou para todos ou uma parte substancial dos seus ativos; ou para cessão geral
em benefício dos credores da Companhia; e (x) aprovação de qualquer uma das matérias mencionadas acima no âmbito de qualquer sociedade na qual a Companhia tenha alguma participação.
§1º-Convocação para as Assembleias Gerais. Sem prejuízo dos requisitos legais aplicáveis, para que 1 Assembleia Geral seja válida e exequível em relação aos acionistas e à Companhia,
deverá ser convocada (i) por qualquer acionista; (ii) pelo Presidente do Conselho de Administração; (iii) por decisão da maioria dos membros do Conselho de Administração, por meio de aviso
escrito enviado aos acionistas; ou (iv) conforme previsto na Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). O anúncio deverá conter as informações sobre o local, data, horário e ordem do
dia para a reunião, e deverá ser enviado com todos os documentos que serão objeto das deliberações na assembleia. A 1º convocação deverá ser feita (x) com no mínimo 8 dias de antecedência
da data da assembleia; e (y) não se realizando a assembleia, a 2º convocação será feita com antecedência mínima de 5 dias da data da assembleia. §2º-Instalação. Exceto quando quórum
maior for estabelecido pela Lei das S.A., para que seja válida e exequível em relação aos acionistas e à Companhia, as Assembleias Gerais serão instaladas, em 1º convocação, com a presença
dos acionistas representando a maioria das ações com direito a voto e, na 2º convocação, com qualquer número de acionistas, ressalvando-se, entretanto, que a presença da totalidade dos
acionistas, na 1º e na 2º convocação, será exigida para a aprovação das matérias listadas nos incisos (i) a (x) do caput deste Artigo. §3º-Quórum de aprovação. Em quaisquer Assembleias Gerais,
exceto (i) se de outra maneira estabelecida pela Lei das S.A.; e (ii) para as matérias listadas nos incisos (i) a (x) do caput deste Artigo, que serão aprovadas por unanimidade de votos dos acionistas,
todos as matérias serão aprovadas pelo voto favorável da maioria simples dos acionistas presentes na respectiva Assembleia Geral. §4º-Caso uma das matérias listadas no caput deste Artigo
não seja aprovada na Assembleia Geral, os acionistas deverão discutir e buscar, de boa-fé, uma resolução amigável em relação a tal matéria dentro de 30 dias. §5º-Se os acionistas chegarem
a 1 consenso, 1 nova Assembleia Geral deverá ser convocada e instalada, nos termos deste Capítulo III, para aprovar a matéria em questão. §6º-No exercício do seu direito de voto, especialmente
para as matérias listados no caput deste Artigo, os acionistas não deverão (i) prejudicar os interesses da Companhia e (ii) impedir, de forma irrazoável, que a Companhia opere seus negócios
normalmente. Capítulo IV-Administração da Sociedade. Artigo 12-A Companhia será administrada por 1 Conselho de Administração e 1 Diretoria de acordo com a legislação aplicável e este
Estatuto Social. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria estão dispensados de oferecer qualquer tipo de garantia para serem investidos nos respectivos cargos. Artigo 13-
Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria deverão ser investidos em seus cargos individualmente, mediante assinatura do respectivo termo de posse no Livro de Registros das
Atas de Reunião do Conselho de Administração e no Livro de Registro das Atas de Reunião da Diretoria, e deverão permanecer em suas posições até que seus sucessores tomem posse.
Artigo 14-Os membros do Conselho de Administração não terão direito de receber qualquer remuneração. A remuneração a ser paga aos membros da Diretoria deverá ser estabelecida por
meio de Assembleia Geral. Os acionistas podem definir a remuneração da administração individual ou globalmente. Se uma remuneração global for estabelecida pelos acionistas, ao Conselho
de Administração caberá decidir a forma de distribuição da remuneração global entre os indivíduos que compõem a Diretoria. Capítulo V-Conselho de Administração. Artigo 15-O Conselho
de Administração será 1 órgão deliberativo sem poderes para representar a Companhia perante terceiros. O Conselho Administrativo será composto por 4 membros, residentes no Brasil ou não,
com 1 mandato de 2 anos, sendo permitida a reeleição. §1º-Eleição e Destituição dos Membros do Conselho de Administração. Os direitos dos acionistas em relação à nomeação dos
Conselheiros estão previstas no Acordo de Acionistas. §2º-Reuniões. As reuniões de AGO do Conselho de Administração ocorrerão trimestralmente, no último dia útil do mês anterior ao término
do trimestre. As reuniões de AGE do Conselho de Administração poderão ocorrer a qualquer momento, quando convocadas pelo Presidente, por qualquer Conselheiro ou pela maioria dos
votos dos Diretores, e para deliberar sobre as matérias listadas abaixo. Os Conselheiros terão o direito de participar das reuniões do Conselho de Administração por videoconferência ou por
conferência telefônica. As reuniões do Conselho de Administração serão transcritas em atas e, se necessário, registradas na Junta Comercial competente. As reuniões serão presididas pelo
Presidente e transcritas por 1 Conselheiro nomeado pelo Presidente, ou, na ausência do Presidente, por qualquer outro Conselheiro designado pela maioria dos votos dos Conselheiros
presentes. (i) qualquer aumento de capital dentro do limite do capital autorizado, bem como a emissão de quaisquer títulos ou ativos conversíveis em ações; (ii) qualquer alteração no plano de
negócios ou no orçamento anual ou plurianual; (iii) aquisição, alienação ou desinvestimentos de quaisquer bens, ativos ou investimentos, ou a criação de quaisquer ônus sobre eles, que,
individualmente ou em conjunto com operações similares (sendo considerados os últimos 12 meses), exceda o valor de R$16.000.000,00; (iv) qualquer financiamento para a obtenção de
empréstimo, inclusive a emissão de debêntures não-conversíveis em ações, que, individualmente ou em conjunto com operações similares (sendo considerados os últimos 12 meses), exceda
o valor de R$33.000.000,00; (v) qualquer concessão de empréstimo, que, individualmente ou em conjunto com operações similares (sendo considerados os últimos 12 meses), exceda o valor
de R$16.000.000,00; (vi) participação em qualquer nova linha de negócio fora do escopo do objeto social; (vii) participação em uma “joint venture”, parceria ou associação, assim como a aquisição
ou alienação de quaisquer valores mobiliários emitidos por outras sociedades (inclusive a constituição e alienação de subsidiárias); (viii) realização ou assunção de qualquer endividamento ou
obrigação similar, que, individualmente ou em conjunto com operações similares (sendo considerados os últimos 12 meses), exceda R$100.000.000,00; (ix) celebração de qualquer contrato
(inclusive aditivos, alterações e distratos de tais contratos) envolvendo valores que, individualmente ou em conjunto com operações similares (sendo considerados os últimos 12 meses), excedam
R$33.000.000,00; (x) celebração de qualquer transação com parte relacionada à Companhia ou a quaisquer de seus acionistas, direta ou indiretamente; (xi) outorga pela Companhia de
qualquer garantia em favor de qualquer pessoa (inclusive os acionistas), envolvendo valores que, individualmente ou em conjunto com operações similares (sendo considerados os últimos 12
meses), excedam R$16.000.000,00; (xii) quaisquer despesas de capital (capex) que, individualmente ou em conjunto com operações similares (sendo considerados os últimos 12 meses), excedam
R$665.000,00; (xiii) celebração de qualquer obrigação ou acordo de não concorrência, ou a realização de qualquer medida cujo objetivo seja limitar, ou da qual se possa razoavelmente esperar
uma limitação à liberdade da Companhia de competir livremente em qualquer linha de negócio e região; (xiv) qualquer alteração substancial aos métodos ou práticas contábeis da Companhia,
exceto se assim exigido pelas práticas contábeis geralmente aceitas no Brasil; (xv) distribuição da remuneração aos membros de quaisquer comitês e da Diretoria, incluindo benefícios adicionais,
dentro da remuneração global aprovada pelos acionistas; (xvi) designação e remoção de auditores independentes para a Companhia, ressalvado o disposto no inciso (xxii) abaixo; (xvii) criação
e extinção de comitês, estabelecendo suas responsabilidades e regulamentos internos, bem como como a nomeação de seus membros; (xviii) ajuizamento de qualquer procedimento judicial
pela Companhia envolvendo um valor que exceda R$10.000.000,00, bem como qualquer acordo que represente um desembolso ou uma obrigação que exceda tal valor; (xix) abertura e
encerramento de filiais; (xx) qualquer acordo financeiro com o intuito de ceder os recebíveis da Companhia; (xxi) incorrer em despesas em valor que exceda R$33.000,00, como taxa de inscrição
de associação, doações, entretenimento corporativo, patrocínio, pagamento de hospitalidade e despesas com conferências; (xxii) designação e substituição dos auditores independentes entre
as 4 grandes empresas de auditoria; e (xxiii) aprovação de qualquer uma das matérias mencionados acima no âmbito de qualquer sociedade na qual a Companhia tenha alguma participação.
§3º-Convocação para Reuniões do Conselho de Administração. As reuniões do Conselho de Administração deverão ser convocadas pelo Presidente, por qualquer Conselheiro ou pela
maioria de votos dos membros da Diretoria, por meio de aviso por escrito enviado por correio, fax ou e-mail ao endereço que tiver sido anteriormente indicado por cada Conselheiro para essa
finalidade. O aviso de convocação deverá conter informações sobre o lugar, data, o horário e ordem do dia da reunião e deverá ser enviado juntamente com todos os documentos que serão
o objeto das deliberações na reunião. A 1º convocação deverá ser feita pelo menos 5 dias previamente à data da reunião, e, se a reunião não ocorrer, a 2º convocação deverá ser feita com
pelo menos 3 dias de antecedência em relação à data da reunião. Independentemente das formalidades estabelecidas neste §, a reunião na qual todos os Conselheiros tiverem comparecido
deverá ser considerada regular para todos os efeitos legais. §4º-Quórum para a Instalação das Reuniões. As reuniões do Conselho de Administração deverão ser instaladas com a presença
da maioria dos Conselheiros; ressalvando-se, entretanto, que as Reuniões do Conselho de Administração realizadas para deliberar a respeito das matérias listadas nos incisos (i) a (xix) e (xxiii)
do §2º deste Artigo, em 1º ou 2º convocação, deverão ser instaladas com a presença de todos os Conselheiros. Os Conselheiros que participarem da reunião por videoconferência ou por
conferência telefônica ou que tenham conferido poderes e dado instruções em relação ao exercício do seu voto a outro Conselheiro, por meio de 1 procuração, deverão ser considerados
presentes na reunião. A procuração mencionada acima não precisa ser outorgada para cada reunião específica do Conselho de Administração (i.e., poderá ser outorgada para reuniões que
vierem a ser realizadas dentro de 1 determinado período), e, se outorgada fora do Brasil, não será necessária qualquer formalidade para atestar a veracidade da assinatura, a qualidade e/
ou a autenticidade do documento, exceto se assim exigido pela lei aplicável. A posse de 1 cópia da procuração e das instruções de como exercer o direito de voto serão suficientes para fins
de participação do respectivo procurador na respectiva reunião do Conselho de Administração, e as vias originais (ou cópias autenticadas) poderão ser enviadas à Companhia após a reunião.
Os Conselheiros que não estiverem fisicamente presentes na reunião, mas que estejam participando por videoconferência ou por conferência telefônica, deverão enviar seus votos por fax ou
e-mail, os quais serão registrados na ata da reunião. §5º-Decisões do Conselho de Administração. As decisões do Conselho de Administração deverão ser tomadas por voto favorável da
maioria simples dos Conselheiros presentes na respectiva Reunião do Conselho de Administração; exceto em relação aos incisos (i) a (xix) e/ou (xxiii) do Artigo 15, §2º, que deverão ser aprovados
por voto favorável da totalidade dos membros do Conselho de Administração. §6º-Caso 1 das matérias referidas nos incisos (i) a (xix) e/ou (xxiii) do §2º deste Artigo não seja aprovado na Reunião
do Conselho de Administração, os Conselheiros deverão discutir e buscar, de boa-fé, 1 resolução amigável em relação a tal matéria dentro de 30 dias. §7º-Se os Conselheiros chegarem a 1
consenso, 1 nova reunião do Conselho de Administração deverá ser convocada e instalada, nos termos deste Capítulo V, para aprovar a matéria em questão. §8º-No exercício do seu direito
de voto, especialmente para as matérias listados nos incisos (i) a (xix) e/ou (xxiii) do §2º deste Artigo, os Conselheiros não deverão (i) prejudicar os interesses da Companhia e (ii) impedir, de forma
irrazoável, que a Companhia opere seus negócios normalmente. §9º-Voto de Desempate. Se os membros do Conselho de Administração não chegarem a 1 consenso ou caso ocorra 1 empate
na votação, exceto para as matérias listadas nos incisos (i) a (xix) e/ou (xxiii) do §2º deste Artigo, o Presidente do Conselho de Administração possuirá o voto de desempate, para decidir a questão.
Capítulo VI-Diretoria. Artigo 16-A Diretoria será responsável pela gestão da Companhia, possuindo poderes para representá-la perante terceiros, respeitando as disposições do Acordo de
Acionistas, deste Estatuto Social e da Lei das S.A. Artigo17-A Diretoria será composto por até 3 membros, sendo 1 Diretor Presidente; 1 Diretor Geral, 1 Diretor Vice-Presidente Executivo. Os
membros da Diretoria deverão ser residentes no Brasil, sendo eleitos para 1 mandato de 2 anos, permitida a reeleição. §Único-Eleição e Destituição dos Membros da Diretoria. Os direitos
do Conselho de Administração em relação à nomeação dos Diretores estão previstos no Acordo de Acionistas. Artigo 18-Deveres dos Membros da Diretoria e Poderes de Representação.
Os Diretores possuem poderes para nomear procuradores e legalmente assumir obrigações em nome da Companhia perante quaisquer órgãos ou entidades, sejam públicas ou privadas, incluindo
instituições financeiras, sempre de acordo com os interesses sociais. §1º-Dentro dos limites de seus poderes, 2 Diretores poderão, agindo conjuntamente de acordo com o §2º abaixo, nomear
procuradores, especificando os poderes outorgados, bem como o prazo de validade da respectiva procuração, exceto em relação às procurações ad judicia, as quais poderão ser outorgadas
por prazo indeterminado. Não obstante o exposto acima, os procuradores cuja nomeação tenha sido sugerida por acionista representando ao menos 75% das ações da Companhia será referido
como “Procurador A”; e os procuradores cuja nomeação tenha sido sugerida por acionistas que conjuntamente possuam menos do que 25% das ações da Companhia serão referidos como
“Procuradores B”. §2º-Ressalvando-se o disposto no §3º abaixo, a Companhia será representada pela assinatura conjunta (i) de 2 Diretores, sendo necessariamente 1 deles o Diretor Geral,
ou (ii) do Diretor Presidente e de 1 Procurador B, de acordo com os poderes contidos na respectiva procuração; ou (iii) do Vice Presidente Executivo e de 1 Procurador B, de acordo com os poderes
contidos na respectiva procuração; ou (iv) do Diretor Geral e de 1 Procurador A, de acordo com os poderes contidos na respectiva procuração; ou (v) de 1 Procurador B e de 1 Procurador A,
de acordo com os poderes contidos nas respectivas procurações. §3º-Quando envolver 1 quantia igual ou superior a R$ 1.000.000,00, a Companhia será representada pela assinatura conjunta:
(i) de 3 Diretores; ou (ii) do Diretor Geral, do Diretor Presidente e de 1 Procurador A, conforme previsto na respectiva procuração e de acordo com os poderes nela contidos; ou (iii) do Diretor
Presidente, do Vice Presidente Executivo e de 1 Procurador B, conforme previsto na respectiva procuração e de acordo com os poderes nela contidos. Artigo 19-Reuniões. A Diretoria poderá
se reunir sempre que solicitado por qualquer Diretor. Os Diretores poderão participar das reuniões da Diretoria por videoconferência ou por conferência telefônica. As reuniões da Diretoria serão
transcritas em ata e, se necessário, registradas na Junta Comercial competente. As reuniões serão presididas por qualquer Diretor designado pela maioria dos votos dos Diretores presentes,
sendo transcritas por qualquer outro Diretor. §1º-Convocação para as Reuniões da Diretoria. As reuniões da Diretoria serão convocadas pelo Diretor Geral ou por outros 2 Diretores por
meio de 1 aviso por escrito enviado por correio, fax ou e-mail ao endereço previamente indicado por cada Diretor para essa finalidade. O aviso de convocação deverá conter informações sobre
o local, data, horário e ordem do dia da reunião e deverá ser enviado juntamente com todos os documentos que serão objeto de deliberação na reunião. O aviso de convocação deverá ser
enviado ao menos com 48hs de antecedência da reunião. Independentemente das formalidades estabelecidas neste §, a reunião na qual todos os Diretores tiverem comparecido deverá ser
considerada regular para todos os efeitos legais. §2º-Quórum para Instalação das Reuniões. As reuniões da Diretoria serão instaladas com a presença de todos os membros da Diretoria.
Os Diretores que participarem da reunião por videoconferência ou por conferência telefônica ou que tenham outorgado poderes e dado instruções em relação ao exercício do seu voto a outro
Diretor, por meio de 1 procuração, deverão ser considerados presentes na reunião. A procuração mencionada acima não precisa ser outorgada para cada reunião específica da Diretoria (i.e.,
poderá ser outorgada para reuniões que vierem a ser realizadas dentro de um certo período). A posse de 1 cópia da procuração e das instruções de como exercer o direito de voto serão suficientes
para fins de participação do respectivo procurador na respectiva reunião da Diretoria, e as vias originais (ou cópias autenticadas) poderão ser enviadas à Companhia após a reunião. Os Diretores
que não estiverem fisicamente presentes na reunião, mas que estejam participando por videoconferência ou por conferência telefônica, deverão enviar seus votos por fax ou e-mail, os quais
serão registrados na ata da reunião. Artigo 20-Decisões da Diretoria. As decisões da Diretoria deverão ser tomadas por unanimidade de votos. §Único-As atribuições da Diretoria incluem,
mas não se limitam a: (a) assegurar a observância pela Companhia das leis e deste Estatuto; (b) assegurar a devida observância das decisões das Assembleias Gerais e do Conselho de
Administração; (c) administrar e supervisionar os negócios da Companhia; (d) aprovar regras e instruções internas; (e) submeter anualmente para aprovação do Conselho de Administração o
plano de negócios e orçamento; e (f) aprovar a remuneração e a promoção de empregados. Capítulo VII-Conselho Fiscal. Artigo 21-O Conselho Fiscal, o qual não terá caráter permanente,
será composto de pelo menos 3 membros efetivos e com mesmo número de suplentes, com os deveres previstos nos termos da lei. §Único-Cada período de operação do Conselho Fiscal deverá
se encerrar após a 1º AGO realizada após a sua instalação. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal deverá ser decidida na Assembleia Geral que os tenha elegido, de acordo com
o previsto no Artigo 162, §3º da Lei das S.A. Capítulo VIII-Exercício Social e Distribuição dos Resultados. Artigo 22-O exercício fiscal e social da Companhia começa no dia 1º/01 e termina
no dia 31/12 de cada ano. Após o término do exercício, a Diretoria da Companhia deverá preparar as demonstrações financeiras, inclusive o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros
ou prejuízos acumulados, bem como outros documentos exigidos pela Lei das S.A. Para fins orçamentários, a Companhia terá 1 exercício que começa no dia 1º/04 e se encerra no dia 31/03.
Artigo 23-Do resultado do exercício serão deduzidos os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro. Do lucro líquido apurado
após as deduções previstas neste artigo serão destinados sucessivamente e nesta ordem: (i) 5% para a constituição de reserva legal, até que esta atinja o valor correspondente a 20% do capital
social, a constituição da reserva legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo desta reserva, acrescido do montante das reservas de capital que exceder 30% do capital social; (ii)
10% do lucro líquido para distribuição aos acionistas a título de dividendo obrigatório; e (iii) o saldo do lucro líquido ficará à disposição da Assembleia que decidirá sobre sua destinação, podendo,
inclusive, mantê-lo em 1 das contas de reserva previstas nos artigos 194 a 197 da Lei das S.A. §1º-A Assembleia Geral poderá, desde que não haja qualquer objeção de qualquer dos acionistas
presentes, deliberar por distribuir dividendos inferiores àqueles previstos neste Artigo, ou reter todo lucro. §2º-O dividendo obrigatório não será distribuído nos casos previstos em lei, de acordo
com as condições e disposições previstas em lei. §3º-O Conselho de Administração poderá deliberar, por maioria de votos, pelo pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, em
observância aos requisitos legais aplicáveis. Os juros sobre capital próprio deverão ser imputados à distribuição de dividendos prevista no item (ii) do caput deste Artigo, de maneira que a Companhia
não será solicitada a distribuir dividendos e juros sobre capital próprio que, em conjunto, excedam 10% dos lucros líquidos (antes dos juros sobre capital próprio) de qualquer exercício social.
Artigo 24-Antes do término do exercício para fins orçamentários, os Diretores deverão conjuntamente preparar 1 plano de negócios e o orçamento da Companhia para o próximo exercício
para fins orçamentários, e enviá-los para aprovação do Conselho de Administração na próxima reunião a ser realizada antes do término do ano para fins orçamentários em curso. Capítulo
IX-Liquidação da Sociedade. Artigo 25-A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante
que deverá atuar nesse período. Capítulo X-Disposições Finais. Artigo 26-A Companhia deverá observar as disposições do Acordo de Acionistas arquivado na sede Companhia,
conforme previsto pelo artigo 118 da Lei das S.A. (“Acordo de Acionistas”). A Diretoria não poderá registrar transferências de ações que não estiverem de acordo com os termos do Acordo
de Acionistas. O Presidente da Assembleia Geral e/ou do Conselho de Administração não poderá computar votos que não estiverem de acordo com os termos de tal Acordo de Acionistas.
Artigo 27-Os acionistas e a Companhia, inclusive seus sucessores a qualquer título, submeterão qualquer disputa decorrente ou relacionada a este Estatuto Social, incluindo, mas não
se limitando a questões relacionados a sua existência, validade, eficácia, interpretação, execução ou rescisão, deverá ser apresentada e finalmente resolvida por arbitragem a ser
administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CAM/CCBC”). A arbitragem será instaurada e conduzida de acordo com o regulamento de
arbitragem da Câmara de Arbitragem (“Regulamento”) e a Lei 9.307/96. §1º-O tribunal arbitral será composto por 3 árbitros nomeados em conformidade com o Regulamento. A nomeação
do presidente do tribunal arbitral pelos árbitros nomeados pelas partes ou pela CAM/CCBC será precedida de consulta prévia aos acionistas sob a forma de 1 lista de potenciais candidatos.
Os árbitros nomeados pelas partes ou a CAM/CCBC devem preparar tal lista e pedir às partes para classificá-las de acordo com sua preferência. Esta classificação será tida em consideração
na nomeação do presidente do tribunal arbitral. §2º-No caso de 1 arbitragem envolvendo 3 ou mais partes que são incapazes de agrupar-se em grupos de demandantes e demandadas,
todas as partes da arbitragem deverão nomear conjuntamente 2 árbitros no prazo de 15 dias após recepção da última notificação pela CAM/CCBC neste sentido. O 3º árbitro, que atuará
como presidente do tribunal arbitral, será nomeado pelos árbitros nomeados pelas partes no prazo de 15 dias após a confirmação do último árbitro. Caso os 2 árbitros nomeados, por qualquer
razão, frustrem em fazer a nomeação do 3º árbitro, a CAM/CCBC vai fazê-lo em conformidade com o Regulamento. Caso os árbitros nomeados pelas partes não consigam, por qualquer
motivo, proceder com a nomeação, o CAM/CCBC o fará em conformidade com o Regulamento. Caso as partes não consigam apontar os árbitros, todos os membros do tribunal arbitral
deverão ser nomeados pelo CAM/CCBC, de acordo com o Regulamento, que deverá nomear 1 deles para atuar como presidente do tribunal arbitral. §3º-Qualquer acionista e/ou a
Companhia poderá recorrer a negociações amigáveis ou mediação prévia ou paralelamente ao procedimento arbitral, bem como interromper, a qualquer tempo, negociações amigáveis
ou mediações que possam estar em curso. Qualquer proposta de negociação ou mediação não será considerada como 1 renúncia ao direito de ingressar em arbitragem ou como 1 passo
necessário antes de se ingressar em arbitragem. §4º-Qualquer material escrito ou declaração verbal produzidos no contexto de negociações prévias ao procedimento e/ou em mediações
e/ou em negociações amigáveis durante ou antes da arbitragem devem ser consideradas como confidenciais e não podem ser divulgadas aos árbitros e/ou ao judiciário. §5º-O procedimento
arbitral deve se proceder e ser decidido de acordo com a legislação brasileira. §6º-A arbitragem deverá ocorrer na cidade São Paulo/SP, Brasil, onde a sentença arbitral será proferida. §7º-
Os atos procedimentais, incluindo a realização de audiências e/ou a assinatura de ordens procedimentais e sentenças arbitrais, poderão ocorrer em locais diferentes do local da arbitragem.
§8º-A sentença arbitral deverá ser final e vinculante e será exequível de acordo com a legislação aplicável, sendo permitida a emissão de sentenças parciais. §9º-A sentença arbitral deverá
determinar em que termos as despesas incorridas durante o processo arbitral deverão ser arcadas pela parte vencida, incluindo honorários advocatícios razoáveis. §10-O processo deverá
ser conduzido em inglês, sendo que qualquer prova poderá ser produzida em português, sem a necessidade de tradução. §11-A existência e o conteúdo do processo arbitral, bem como
qualquer decisão ou sentença, deverão ser confidenciais, salvo (i) para fins de execução judicial de decisão proferida no curso do processo arbitral, (ii) para reconhecer judicialmente, executar,
contestar ou anular 1 sentença arbitral, (iii) em razão de ordem proferida por 1 autoridade pública competente, e (iv) se referida informação for de conhecimento público sem a quebra da
confidencialidade. Nos casos (i), (ii) e (iii), a parte informante deverá pedir confidencialidade por parte da autoridade pública, na medida do possível. §12-Antes de assinar os termos arbitrais,
a CAM/CCBC poderá consolidar procedimentos arbitrais semelhantes, conforme previsto no Regulamento. Após a assinatura dos termos arbitrais, o tribunal arbitral poderá consolidar
procedimentos arbitrais simultâneos baseados neste ou em qualquer outro contrato firmado pelos acionistas, se (i) tais procedimentos forem relacionados à mesma relação legal; (ii) os acordos
arbitrais forem compatíveis; e (iii) a consolidação não causaria danos a qualquer das partes da arbitragem. A competência para consolidar os procedimentos arbitrais caberá ao 1º tribunal arbitral
constituído, e sua decisão deverá ser final e vinculante para os acionistas e para a Companhia. §13-As acionistas da Companhia elegem a jurisdição exclusiva dos tribunais da cidade de São
Paulo/SP, para dirimir quaisquer medidas judiciais disponíveis na Lei 9.307/96, incluindo medidas provisórias ou urgentes que possam ser necessárias antes da constituição do tribunal arbitral.
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Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data/Hora/Local: 03/10/2016, às 13hs., na sede, São Paulo/SP, Avenida Ibirapuera, 2332, sala 52, parte, Indianópolis, CEP
04028-002. Mesa: Presidente-Hiromi Furumoto; Secretário-Marcelo Barcellos de Campos Moreira. Convocação: Dispensada.
Presença: Totalidade. Decisões Aprovadas por Unanimidade: (a) indicar para Presidente do Conselho de Administração
Masazumi Takata, RNE nº G105696-0, CPF/MF 237.736.628-74; (b) alterar o cargo ocupado por Marcelo Barcellos de
Campos Moreira, RG 424.251, CPF/MF 843.850.737-91, de Diretor Presidente para Diretor Geral; (c) reeleger Marcelo
Barcellos de Campos Moreira, acima qualificado para Diretor Geral da Companhia, para 1 mandato de 2 anos a partir desta
data; e (d) eleger os seguintes indivíduos para a composição da Diretoria, para 1 mandato de 2 anos a partir desta data:
(i) Daniel Gustavo Mirabile, RG 24.331.057-2 SSP/SP, CPF/MF 257.326.598-62, para Diretor Presidente; e (ii) Naoto
Mizuguchi, RNE nº V536712-4, CPF/MF 233.159.058-35, para Diretor Vice Presidente Executivo. Os Diretores serão
investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas da Reunião
da Diretoria. 1 cópia dos termos de posse consta do Anexo I desta ata. Encerramento: A Ata, a qual, após ter sido lida e
aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes na Reunião. Conselheiros Presentes: Masazumi Takata, Marcelo
Barcellos de Campos Moreira, Yoshihisa Inoue, e Hiromi Furumoto. SP, 03/10/2016. Hiromi Furumoto-Presidente. Marcelo
Barcellos de Campos Moreira-Secretário. JUCESP nº 471.289/16-4 em 03/11/2016.Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.
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Bar de 
Vasóvia serve 
café com leite 

materno
O Zona Krawca, um bar da 

cidade de Varsóvia, na Polônia, 
está causando polêmica no país. 
Tudo porque o estabelecimento 
resolveu preparar o tradicional 
café com leite utilizando leite 
materno. Embora a novidade 
tenha sido duramente criticada, 
a bebida despertou o interesse 
de muitos turistas e moradores 
da própria cidade que resolveram 
experimentar o café com leite 
materno.

De acordo com uma porta-voz 
da cafeteria polonesa, o leite ma-
terno é “ótimo durante o outono 
para aumentar a defesa do corpo 
contra o frio e a umidade”.

O leite materno foi oferecido 
gratuitamente para as mulheres. 
Para quem quis tomá-lo com café, 
será servido por 18 zloty (cerca 
de 4 euros).

Em uma publicação no Face-
book, porém, o estabelecimento 
explicou que a iniciativa faz parte 
de uma campanha de apoio à 
amamentação e ao banco de leite 
materno, que oferece alimentos 
a bebês recém-nascidos. Com 
o inusitado “café com leite ma-
terno”, o Zona Krawca tentou 
conscientizar as pessoas e seus 
clientes (ANSA).

Franquias: 
um mercado 
promissor

Patricia Cotti (*)

O mercado de franquias 

continua a crescer. 

Segundo pesquisa feita pela 
Associação Brasileira de 
Franchising (ABF), no 

segundo trimestre deste ano, 
o cenário nacional para o setor 
teve um crescimento de 6,8% 
no faturamento em comparação 
ao mesmo período de 2016. E 
os números indicam que esta 
tendência não irá regredir tão 
cedo.

O que faz este mercado gal-
gar a passos largos enquanto o 
restante do varejo se queixa de 
dificuldades de venda e fluxo? 
Dois pontos: a abertura de 
novas unidades de negócio e o 
aumento das vendas. 

Em relação ao primeiro, é 
importante entender não só a 
busca da expansão das empre-
sas, mas também o momento 
de mercado facilitador, tendo 
em vista que muitas pessoas 
de média e alta liderança, que 
deixaram os seus postos de 
trabalho no ano passado devido 
à retração das operações da 
indústria e varejo convencional, 
optaram por abrir negócios pró-
prios com o dinheiro recebido 
da sua rescisão. 

Soma-se a isso a continui-
dade da tendência de master 
franqueado, pessoas com mais 
de uma loja, que, apesar de ser 
uma prática proibida por alguns 
franqueadores, é cada vez mais 
estimulada e adotada por ou-
tros, que entendem esta prática 
como facilitadora da gestão. Ter 
um franqueado que já entenda 
da operação e dinâmica pode 
se mostrar rico em muitos as-
pectos, diminuindo, inclusive, o 
tempo de retorno financeiro do 
negócio e sua maturação pelo 
conhecimento de mercado e 
adoção das melhores práticas.

A busca pela expansão das 
empresas continuará como 
em qualquer mercado eco-
nômico maduro, o que torna 
este aspecto tão importante 
e influenciador. Dificilmente 
haverá uma retração no numero 
de franquias existentes, sendo 
esta, inclusive, a alternativa 
buscada pelas empresas tra-
dicionais para subsidiar sua 
própria expansão.

Quanto às vendas, cabe 
entender a influência dos 
aspectos subjetivos de marca 
e o envolvimento emocional 
do consumidor com relação à 
compra. Em um momento de 
instabilidade e insegurança, a 
busca por produtos que pos-
suam garantia de qualidade se 
torna ainda maior e a existência 
de uma marca forte tende a 
reforçar isso. 

Como no caso das fran-
quias o engajamento prévio 
do consumidor com a marca é 
justamente um dos principais 
direcionadores do negócio, 
uma vez que o consumidor já 
reconhece a força da marca e 
suas características, tem-se, 
aqui, mais um reforço para as 
vendas. 

Como se pode perceber, o 
mercado de franquias continua-
rá a crescer. Sendo assim, cabe 
aos franqueados e franqueado-
res aproveitar esta onda com 
a estruturação sustentável de 
suas operações.

(*) - É diretora de conteúdo da 
Academia de Varejo.

VRE D2 S.A.
CNPJ/MF nº 17.825.402/0001-28 - NIRE nº 35.300.451.007  -  Extrato da Ata da AGE Realizada em 05/10/2017

Data, hora e local: 05/10/17, às 10hs, na sede social, na Rua Pais de Araújo, 29, 10º andar, conjunto 101,
Itaim Bibi, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Marcelo Rezende
Rainho Teixeira; Secretária: Karla Lorenzetti Maluly. Deliberações Adotadas por Aprovação Unânime: a. Acei-
tar a renúncia do Sr. Thiago Bellini Motta Leomil, RG nº 29.414.663-5, SSP/SP, CPF nº 279.374.248-18, ao
cargo de Diretor da Companhia, conforme Carta de Renúncia demonstrada no Anexo I, parte integrante e
inseparável da presente Ata de AGE; e, b. Aprovar a eleição da Sra. Karla Lorenzetti Maluly, RG nº
21.184.399-4, SSP/SP, CPF/MF nº 296.373.438-73, para o cargo de Diretora da Companhia, conforme termo
de posse demonstrado no Anexo II, parte integrante e inseparável da presente Ata de AGE. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 504.244/17-6 em 01/11/17. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

VRE D3 S.A.
CNPJ/MF nº 17.901.699/0001-63 - NIRE nº 35.300.451.864  -  Extrato da Ata da AGE Realizada em 05/10/2017

Data, hora e local: 05/10/17, às 10 hs, na sede social, na Rua Pais de Araújo, 29, 10º andar, conjunto 101,
Itaim Bibi, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Marcelo Rezende
Rainho Teixeira; Secretária: Karla Lorenzetti Maluly. Deliberações Adotadas por Aprovação Unânime: a. Acei-
tar a renúncia do Sr. Thiago Bellini Motta Leomil,  RG nº 29.414.663-5, SSP/SP, CPF nº 279.374.248-18, ao
cargo de Diretor da Companhia, conforme Carta de Renúncia demonstrada no Anexo I, parte integrante e
inseparável da presente Ata de AGE; e, b. Aprovar a eleição da Sra. Karla Lorenzetti Maluly, RG nº
21.184.399-4, SSP/SP, CPF/MF nº 296.373.438-73, para o cargo de Diretora da Companhia, conforme termo de posse
demonstrado no Anexo II, parte integrante e inseparável da presente Ata de AGE. Encerramento: Forma-
lidade legal registrada na JUCESP nº 504.243/17-2 em 01/11/17. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ANDERSON MAGALHÃES DE CARVALHO. torna público que requereu ao SEMASA, a
Licença Ambiental de Operação/LO, para Fabricação e Montagem de Móveis, com
predominância de Madeira, sito à Rua Aggeu Silveira Monteiro, 485. Jardim Milena.
Santo André/SP. Conforme Processo Ambiental nº 190/2014. E declara aberto o prazo
de 30 dias para manifestação escrita, endereçada ao SEMASA.

CMN Solutions A061 Participações S.A. - CNPJ em Constituição
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição em 08.02.2017

Data, Hora, Local: 08.02.2017, às 10hs, Rua Desembargador do Vale, nº 800-A sala 1, São Paulo/SP. Presença: Totalidade 
do capital social. Mesa: Fábio Guimarães Corrêa Meyer - Presidente; Marcelo Nastromagario - Secretário. Convo-
cação: Dispensada. Deliberações Aprovadas:  (i) Constituição da Companhia, declarando o Sr. Presidente constituída a 
Companhia a partir deste momento; (ii) Capital Social Inicial de R$500,00 em moeda corrente do país, dividido em 500 ações, 
todas ordinárias nominativas e sem valor nominal: Fábio Guimarães Corrêa Meyer, subscreve 250 ações ordinárias, nomina-
tivas e sem valor nominal, e Marcelo Nastromagario, subscreve 250 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, cada 
um integraliza R$25,00 em moeda corrente neste ato, e cada um integralizará o valor de R$225,00, totalizando R$450,00 re-
manescentes no prazo de 24 meses a contar desta data; (iii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia; (iv) Eleição dos 
membros da Diretoria sem designação específi ca, com mandato até a realização da 1ª AGO: (a) Fábio Guimarães Corrêa 
Meyer, brasileiro, casado, advogado, R.G. nº 26.674.688-3 SSP/SP, C.P.F.M.F. nº 166.927.748-88; e (b) Marcelo Nastroma-
gario, brasileiro, casado, advogado, R.G. nº 26.284.823-5 SSP/SP, C.P.F.M.F. nº 266.804.808-76, ambos com escritório em São 
Paulo/SP, e declaram que não estão impedidos de exercerem atividades mercantis; e (v) aceitar a renúncia dos diretores ao 
recebimento de remuneração da Companhia. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 08.02.2017. Fábio Guimarães Cor-
rêa Meyer - Presidente; Marcelo Nastromagario - Secretário. Visto da Advogada: Graziela Marques Conde - OAB/SP 
308.460. JUCESP NIRE nº 3530050213-2 em 16.03.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
“Estatuto Social” - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º: A CMN Solutions A061 Par-
ticipações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem 
aplicáveis. Artigo 2º: A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Desembargador do Vale, nº 800-A sala 
1, Perdizes, CEP 05010-040, podendo abrir fi liais, agências ou escritórios por deliberação da Diretoria. Artigo 3º: A Compa-
nhia tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“ ”). 
Artigo 4º: A Companhia terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital: Artigo Quinto: O capital so-
cial é de R$500,00, representado por 500 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º: Cada ação cor-
responde a um voto nas deliberações sociais. § 2º: As ações provenientes de aumento de capital serão distribuídas entre os 
acionistas, na forma da lei, no prazo que for fi xado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. § 3º: Mediante 
aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efei-
to de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, obser-
vadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral: Artigo 6º: A Assembleia Geral 
reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre 
que os interesses sociais o exigirem. § 1º: A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convi-
dará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. § 2º: As deliberações das Assembleias Gerais Or-
dinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão to-
madas por maioria absoluta de votos, não computando os votos em branco. Capítulo IV - Da Administração: Artigo 7º: 
A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria, composta de 02 a 05 membros, todos com a designação de 
diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. 
Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos diretores eleitos. § 1º: Os di-
retores fi cam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fi xados pela Assembleia Geral que os eleger. § Segun-
do: A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo 8º: No caso de impedimento ocasional de 
um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado de-
verá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo 9º: A Diretoria tem amplos po-
deres de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar a Compa-
nhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais 
federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos e instru-
mentos de crédito; emitir e endossar cheque; abrir, operar encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo ga-
rantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo 10: A representação da Com-
panhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, 
agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomea-
ção de procurador(es) dar-se-á pela assinatura de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especifi carem os 
poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a 12 meses, exceto em relação 
às procurações “ ”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. § Único - Dependerão de aprovação 
de acionistas representando a maioria do capital social, a prestação de avais, fi anças e outras garantias em favor de terceiros. 
Artigo 11: Compete à Diretoria superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao 
seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 12: A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funciona-
mento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 03 e, no máximo, 05 membros efetivos e 
igual número de suplentes, acionistas ou não. § Único: Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral 
Ordinária para um mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais: Artigo 13: O exer-
cício social da Companhia coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramen-
to do exercício social, a Companhia preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações fi nanceiras exigidas por 
Lei. Artigo 14: Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomenda-
ção da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determina-
das em Lei. Artigo 15: Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá pre-
parar balanços periódicos a qualquer momento, a fi m de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. 
Artigo 16: A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 2%. Os 
acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de um percentual maior. 
Artigo 17: A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o 
quórum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os li-
quidantes e fi xará a sua remuneração. Artigo 18: Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada 
neste Estatuto Social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo/SP.
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Especial

Juliana Monteiro Steck/Ag. Senado/Especial Cidadania

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
(CDH) aprovou, no dia 21 de junho, a transformação em 
projeto de lei de uma sugestão apresentada pelos parti-

cipantes do Projeto Jovem Senador de 2016, que propõe a obri-
gatoriedade do alerta. Segundo o projeto, caberá ao Ministério 
da Saúde regulamentar o assunto e manter atualizada uma lista 
de substâncias potencialmente cancerígenas para serem usadas 
como referência pela indústria.

Imagens, símbolos e textos em rótulos de alimentos ultraproces-
sados podem induzir as pessoas a comprar e consumir alimentos 
não saudáveis. A fotografi a de uma fruta na embalagem de um 
suco artifi cial, por exemplo, pode fazer crer que o produto é 
semelhante a suco natural feito da própria fruta. No entanto, 
estudo realizado em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec) mostrou que, dos 18 produtos com apelo de 
frutas nos rótulos analisados, oito não apresentaram nenhum 
vestígio de fruta e a maior parte dos outros tinham em torno de 
1% de fruta apenas.

Relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado 
em 2015, revelou que o consumo de 50g de carne processada 
(como bacon, salsicha e presunto) por dia aumenta a chance de 
desenvolver câncer no estômago e região colorretal (do intestino) 
em 18%. A carne processada é modifi cada para ter um prazo de 
validade maior ou gosto diferenciado. Ela pode ser defumada, 
curada ou receber alguns aditivos como sal ou conservantes. 
Segundo o documento, são exatamente os aditivos que podem 
aumentar o risco de câncer.

Transparência
Atualmente, os produtos vendidos no Brasil são obrigados a ter 

no rótulo, em ordem decrescente de quantidade, os ingredientes 
que o compõem. Mas não há nenhum alerta sobre o ingrediente 
ser potencialmente cancerígeno.

Para justifi car a apresentação da sugestão de projeto de lei, os 
jovens senadores Acsa Albuquerque, Eduarda Jacome, Emanoel 
Silva, Isabelle dos Santos, Ívina Borges, Jennyfer Ferreira, Luciana 
Grancieri, Marina Carcassola e Taíne de Conto informaram que, “em 
outubro de 2016, a Agência Internacional para a Investigação do 
Câncer divulgou estudo sobre os riscos cancerígenos para os seres 
humanos colocados por uma variedade de substâncias que podem 
ser encontradas em cosméticos e alimentos industrializados.”

O objetivo, segundo eles, além de informar com maior clareza 
a respeito da natureza cancerígena dos produtos consumidos no 
Brasil, é incentivar as indústrias a reduzirem o uso de substâncias 
potencialmente nocivas à saúde.

Na CDH, a relatora da sugestão legislativa (SUG 3/2017) foi a 
presidente da comissão, Regina Sousa (PT-PI). O projeto (PLS 
215/2017) encontra-se com o relator, Paulo Paim (PT-RS), na 
Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle 
e Defesa do Consumidor (CTFC).

Cosméticos
Até os anos 60, acreditava-se que os produtos aplicados na 

pele permaneciam nela. Por isso, apenas efeitos locais eram 
considerados antes da liberação para o mercado consumidor. 
No entanto, estudos mostraram que os produtos podem ser 
absorvidos, levando a efeitos sistêmicos. Hoje, os efeitos tóxicos 
decorrentes da exposição da população a produtos cosméticos 
vêm sendo reavaliados.

Até mesmo a classifi cação de produtos cosméticos é discuti-
da. Por exemplo, os protetores solares são considerados como 
cosméticos na União Europeia, enquanto nos Estados Unidos 
são classifi cados como medicamentos de venda livre. As tinturas 
capilares são consideradas cosméticos na Europa e Brasil, mas 
no Japão são classifi cadas como “quase-drogas”.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
é responsável pela autorização de comercialização de produtos 

Alerta para substância cancerígena deve ser bem visível na embalagem.
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Salão de beleza: sabe-se hoje que produtos químicos presentes em cosméticos
são capazes de entrar no organismo e causar vários tipos de doenças,

não só as dermatológicas.
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Alimentos e cosméticos podem ter 
alerta sobre substância cancerígena
Os fabricantes de cosméticos e alimentos que tenham elemento cancerígeno em suas fórmulas podem ser 
obrigados a incluir um alerta nas embalagens, rótulos, cartazes e materiais de divulgação. Hoje, para escolher 
alimentos mais saudáveis, o consumidor precisa ler e interpretar os rótulos dos produtos, observando os 
ingredientes utilizados, a composição nutricional e o tamanho das porções

cosméticos por meio de no-
tifi cação e registros, e pela 
fiscalização das empresas 
fabricantes. Antes de um pro-
duto ser lançado no mercado, 
a segurança deve ser avaliada 
pelo próprio fabricante ou 
importador.

Para a dermatologista fun-
cional Mariana Lanat, “quando 
o governo permite a comercia-
lização ou a entrada no país de 
produtos comprovadamente 
cancerígenos, está deixando 
de cumprir o seu papel. Princi-
palmente se esses produtos são 
consumidos sem informações 
e sem alerta”.

Segundo a médica, substân-
cias cancerígenas não são ne-
cessárias em cosméticos, pois 
“existem outros conservantes e 
outras bases para hidratantes, 
esmaltes, desodorantes, xam-
pus ou tintas de cabelo tão efi cazes quanto elas”. O problema, 
afi rma ela, é que a indústria não os utiliza.

Alimentos
O médico Carlos Augusto Monteiro, da Unidade Técnica de 

Alimentação, Nutrição e Câncer do Inca, sugere olhar a lista de 
ingredientes para evitar os alimentos cancerígenos.

— Os produtos ultraprocessados são compostos por pelo 
menos meia dezena de itens, a maioria que ninguém tem na sua 
cozinha. Outra forma fácil de identifi car os ultraprocessados é 
pensar em produtos que podem ser consumidos a qualquer hora 
e lugar, pois já vêm prontos.

No Senado, a Comissão Senado do Futuro (CSF) promoveu em 
agosto um seminário para conhecer a legislação sobre o tema do 
Chile, uma das mais rígidas sobre etiquetagem da composição 
nutricional dos alimentos e sobre publicidade. Construída com 
o apoio de entidades sociais, a lei chilena incorpora o princípio 
do “direito de saber”. Todos os produtos alimentícios que estão 
além dos limites estabelecidos de gordura, sal e açúcar devem 
conter informações claras na embalagem.

— A lei teve imenso impacto sobre as crianças. Hoje, elas já 
sabem que têm de comer alimentos com menor quantidade de 
selos — afi rmou o senador chileno Guido Girard, autor da lei.

Isabela Sattamini, nutricionista e pesquisadora da Universidade 
de São Paulo (USP), explicou que os alimentos recebem classifi -
cação com base no tratamento aplicado antes de ser consumido: 

não processados ou minima-
mente processados (frutas, 
hortaliças, leite in natura, grãos 
e carnes, por exemplo); ingre-
dientes culinários processados 
(óleos, manteiga, sal e açúcar); 
processados (pães, queijos e 
conservas). Os ultraprocessa-
dos, cada vez mais presentes 
nas prateleiras dos mercados, 
incluem salgadinhos, biscoitos, 
margarinas, refrigerantes, ce-
reais matinais, embutidos. Ela 
lamentou que, por força da pu-
blicidade, esses produtos sejam 
erroneamente apresentados 
como substitutos dos demais 
grupos de alimentos.

Aprovação
O exemplo do Chile e o PLS 

215/2017 são considerados 
positivos por especialistas em 
saúde. O fi sioterapeuta e dou-
tor em medicina chinesa Rafael 
Lara considera o projeto “de 
suma importância”.

— Com o aumento da expectativa média de vida, temos ob-
servado nas últimas décadas uma elevação no surgimento de 
diversos tipos de câncer. Isso tem demandado constantes esforços 
de prevenção e diagnóstico precoce. No entanto, a maioria dos 
programas de saúde existentes se concentram no diagnóstico 
precoce, em identifi car o mais cedo possível processo patológico 
já existente, com menos ênfase em prevenção, que é evitar o 
aparecimento da doença. A criação de lei obrigando a informação 
ao público da presença de agentes cancerígenos nos alimentos 
industrializados tem o mérito de estar em total afi nidade com 
as ações preventivas.

Segundo ele, há diversos exemplos já bem estudados pela 
ciência de elementos carcinogênicos frequentemente presentes 
em alimentos industrializados.

— Sabemos, por exemplo, que a quantidade de moléculas de 
material plástico atualmente ingeridas pela maioria da população 
é preocupante. Diversas pesquisas já demonstraram que compo-
nentes de plásticos agem como xenoestrogênios, hormônios que 
aumentam muito a incidência de câncer de ovários e mama em 
animais expostos regularmente a tais substâncias.

Outro exemplo preocupante, diz o especialista, é o consumo 
exagerado de organoclorinas, provenientes de defensivos agríco-
las, muito presente na alimentação brasileira. Regiões com alto 
uso de agrotóxicos apresentam incidência de câncer bem acima 
da média nacional e mundial. Desde 2009, o Brasil é o maior 
consumidor mundial desses produtos.

A dermatologista Mariana Lanat explica que o mesmo acon-
tece com os cosméticos, em que são usadas substâncias como 
as benzofenonas, “que são parabenos, derivados do petróleo e 
extremamente cancerígenas”.

— Os parabenos alteram a função estrogênica e fazem uma 
modulação hormonal quando absorvidos pela pele. As próprias 
empresas de cosméticos que têm linha infantil não recomendam 
o uso em bebês com menos de seis meses por causa dos conser-
vantes inadequados. Há outras substâncias como formaldeído, 
silicone, triclosan, alumínio, alquilfenol, polietilenoglicol (PEG) e 
até mesmo óleo mineral, que também deriva do petróleo. Mesmo 
produtos para peles sensíveis que não possuem parabenos, con-
tém fenoxetanol, que é uma substância bastante nociva à saúde.

Segundo a dermatologista, muitas empresas multinacionais 
que representam produtos cosméticos aqui no Brasil, na Europa 
vendem os mesmos produtos com composição diferente, inclusi-
ve estampam no rótulo que não contém as substâncias tóxicas.

— O PPD, por exemplo, é um derivado do formol muito pre-
sente em tinturas de cabelo. As empresas alegam que é uma 
quantidade muito pequena e o governo aceita. Mas há um efeito 
cumulativo, você vai usando o produto a vida inteira até que uma 
hora o organismo não consegue mais se defender. Os aromas na-
turais também são substituídos por sintéticos e muitos produtos 
cosméticos não precisam de aroma.

Nos alimentos industrializados e de fast food há o mesmo 
problema, diz a médica.

— Conservantes, aromatizantes, fl avorizantes, corantes, es-
tabilizantes que, no nosso organismo, se transformam em algo 
imetabolizável. Causam vários tipos de alergias, doenças cardio-
vasculares, endocrinológicas e infl amatórias graves, até Alzheimer, 
Parkinson, além do câncer. Não dá para entender como ainda 
são autorizados no Brasil. E vão se acumulando.

Para Mariana Lanat, esse quadro só vai se reverter com um 
controle maior do governo e, principalmente, com uma educação 
alimentar, “que deveria ser uma disciplina nas escolas”.

— As crianças precisam saber o quanto os alimentos estão 
relacionados às doenças. Às vezes basta elas saberem, serem 
informadas, para deixarem de consumir. Quando entendermos o 
quanto alimentos de verdade são nutritivos, saborosos e práticos 
e, por outro lado, os industrializados são cheios de toxinas que 
nos fazem adoecer, a escolha a ser feita é natural.

Regina Sousa, relatora da sugestão
transformada em projeto de lei.
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News@TI
América Latina, ávida por conteúdo, é o foco das principais app 
stores, em um dos mercados de smartphone com crescimento 
mais rápido em todo o mundo. A tecnologia Bango é usada por 
estes players para permitir que cada vez mais consumidores 
tenham acesso total a conteúdos e serviços digitais, incluindo 
vídeos, música, jogos, produtividade, softwares, entre outros 
(www.bango.com).

Bango impulsiona operações na América 
Latina

@A Bango anuncia novos investimentos em toda a América 
Latina com contratações-chaves para o escritório de São 

Paulo e abertura de escritório em Bogotá, na Colômbia. A 
expansão de presença na região apoiará os parceiros da loja 
Bango, incluindo Amazon, Google e Microsoft. A região da 

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

São Paulo, quinta-feira, 09 de novembro de 2017

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Conhecer as principais 

tendências tecnológicas 

é crucial para que as 

empresas consigam 

se destacar em um 

mercado cada vez mais 

competitivo

Embora as empresas de 
serviços públicos não 
enfrentem pressões 

competitivas semelhantes a 
outros segmentos, elas tam-
bém precisam focar na satis-
fação do cliente e entregar 
serviços com qualidade cada 
vez melhor. Essas organizações 
enfrentam problemas e neces-
sitam de soluções capazes de 
lidar com os desafi os de uma 
infraestrutura antiga, de con-
formidade regulatória, de dimi-
nuição de custos operacionais 
e de otimização de recursos. 

Em 2017 o país voltou a re-
ceber investimentos no setor 
elétrico. Nos primeiros três 
meses do ano, o ingresso de 
capital estrangeiro atingiu US$ 
5,560 bilhões, quase o dobro do 
total registrado em todo o ano 
de 2016. Além disso, o governo 
federal anunciou que pretende 
concluir a reforma proposta 
para a regulamentação do setor 
elétrico até o início de 2018, 
o que deve impulsionar ainda 
mais o mercado. 

De um modo geral, as em-
presas do setor público, his-
toricamente, são avessas ao 
risco e, portanto, mais lentas 
na adoção de novas tecnolo-
gias. Porém, algumas destas 
tendências tecnológicas in-
corporam comportamentos e 
mudanças importantes que 
impactam diretamente o seg-
mento. 

Internet das Coisas (IoT) 

Os consumidores estão cada 
vez mais familiarizados com 
luzes conectadas, termostatos 
e outros dispositivos inteligen-
tes em suas casas. Além disso, 
com a ajuda de aplicativos e 
dispositivos como o Amazon 
Echo, há uma crescente expec-
tativa de conectividade entre 
todas as coisas. Em algumas 
partes da Europa e do Reino 
Unido, por exemplo, existe 
a possibilidade de instalação 
de medidores inteligentes em 
cada casa para captar com 
maior precisão os dados de 
uso de energia em tempo real, 
auxiliando os fornecedores a 
atender melhor a demanda e 
ajudando os consumidores a 
economizarem. 

O setor de serviços públi-
cos poderá em breve contar 
com uma infraestrutura mais 
conectada e inteligente para 
ajudar a antecipar ou aprimo-
rar o diagnóstico de problemas, 
fornecendo assim ao técnico 
uma avaliação mais adequada. 

Inteligência Artifi cial 

A conectividade constante 
e os equipamentos cada vez 
mais inteligentes reúnem uma 
infi nidade de dados que preci-
sam ser processados. À medida 
que as empresas do setor de 
Utilities incorporam equipa-
mentos e recursos sofi sticados 
em suas carteiras e acumulam 
mais informações de usuários 
(por meio de medidores inte-
ligentes, por exemplo), esses 
dados podem se traduzir em 
visão real de negócios com 
impacto mensurável. 

O potencial de todos esses 
dados só é percebido de fato 
quando a organização possui 
as ferramentas adequadas para 
analisá-los e compreendê-los. 
O grande volume e a variedade 
de dados tornam impossível 
que os humanos atentem-se 

a tudo sem o auxílio de solu-
ções inteligentes. Por meio do 
Machine Learning as empresas 
têm acesso a dados históricos 
e em tempo real que possibili-
tam melhores decisões, desde 
a previsão de demanda até o 
gerenciamento da força de 
trabalho, contemplando planos 
de emergência, manutenção 
preditiva, agendamento otimi-
zado, tempos de viagem mais 
precisos, padrões de serviços 
sazonais, entre outras. 

Fontes de energia 

renováveis 

Não é surpreendente que 
fontes de energia renováveis 
estejam afetando os serviços 
públicos. Algumas organiza-
ções são obrigadas a incluir 
fontes mais ecológicas como 
parte de seus portfólios de 
energia e os subsídios governa-
mentais para fontes de energia 
sustentáveis estão tornando 
as fontes tradicionais menos 
atraentes para investimento. 

Nos próximos anos, o de-
senvolvimento de modelos de 
preços mais fl exíveis, a gestão 
do armazenamento excedente 
de energia e o equilíbrio entre 
manter e reparar infraestrutu-
ras antigas ou investir e cons-
truir opções mais ecológicas, 
serão os grandes desafi os para 
o setor. 

Realidade Aumentada 

Quando as organizações do 
segmento de serviços públicos 
atendem uma grande região ou 
iniciam projetos com mão de 
obra fi xa ou menos experiente, 
ser capaz de estabelecer uma 
comunicação via vídeo entre 
esta equipe em campo e téc-
nicos mais experientes parece 
ser a melhor solução. Porém, 
as ferramentas de realidade 
aumentada (RA) suprem esta 
necessidade de forma muito 
mais efi caz. 

Por meio de dispositivos mó-
veis habilitados com RA, fones 
de ouvido, óculos de proteção 
ou outros acessórios wearable, 
um técnico pode ter acesso a 
informações adicionais sobre 
um equipamento ou receber 
instruções remotamente de 
outro profi ssional. Ao manter 
as duas mãos livres para rea-
lizar seu trabalho, o técnico 
pode checar o histórico de 
serviço de uma máquina, ver 
a localização de uma peça que 
precisa ser trocada ou seguir 
orientações visuais fornecidas 
por um segundo profi ssional. 
Isso permite que a empresa 
envie sempre os técnicos que 
estejam mais próximos ao local 
de visita e otimize melhor a jor-
nada de trabalho dos técnicos 
mais antigos. 

À medida que as empresas 
de serviços públicos enfrentam 
uma grande demanda, um en-
velhecimento de sua força de 
trabalho e a inevitável perda 
de conhecimento, a realidade 
aumentada pode reduzir os 
custos e aliviar o impacto da 
mudança de dados demográ-
fi cos dos funcionários. 

Repensar a melhor maneira 
de fornecer serviços é um 
desafi o constante. Conhecer 
as tendências tecnológicas 
mais relevantes e investir em 
ferramentas que melhorem a 
experiência com o consumidor 
por meio de respostas rápi-
das e maiores realizações de 
nível de serviço podem ser o 
grande diferencial para que as 
empresas de serviços públicos 
destaquem-se e tornem-se 
cada vez mais competitivas. 

(*) É Gerente Sênior de Marketing da 
ClickSoftware para as Américas, líder 

no fornecimento de soluções para 
a gestão automatizada e otimização 
da força de trabalho e serviços em 

campo.

Conheça quatro 
tecnologias essenciais 

para empresas de 
serviços públicos 

Alexsandro Labbate  (*)
Rodrigo Cassiano (*)

Você já parou para pensar quantas coisas podem acontecer 
em apenas 10 segundos? Por exemplo: nesse tempo, cerca 
de 270 mil likes no Facebook ou 49 mil tweets são gerados 

ao redor do mundo. Além disso, acontecem aproximadamente 
2 milhões de pesquisas no Google, e ainda mais importante, sua 
empresa pode ganhar ou perder muito dinheiro.

A partir desse ponto, a dúvida é: o que podemos dizer, então, 
da infraestrutura de rede da sua empresa? Quantas transações 
bancárias, notas fi scais, pedidos e dados são processados nesse 
pequeno espaço de tempo? Com certeza, diversas ações estão 
acontecendo nesse exato instante e, provavelmente, durarão 
muito menos do que os tais 10 segundos.

Mas será que esse mínimo espaço de tempo pode realmente 
afetar sua operação? A resposta é simples: sim. Com o mundo 
cada vez mais atribulado e rápido, 10 segundos podem representar 
a origem de uma falha de comunicação, erro de análise e até a 
perda abrupta de uma chance de negócio. Afi nal, as decisões são 
tomadas na casa dos milésimos de segundos.

É essa nova e irreversível realidade que tem imposto uma 
enorme preocupação às empresas: elas precisam de uma rede 
estável, confi ável, redundante, com transmissão de qualidade e 
com monitoramento 24h por dia. 

Isso porque, nunca é demais lembrar, esses sistemas precisam 
ter opções de comunicação rápida e precisa, capazes de sustentar 
100% dos atuais elementos de gestão da corporação. Isso inclui 
e-mails, ferramentas de gerenciamento fi scal e de folhas de 
pagamentos, soluções de organização fabril e industrial, fatura-
mento e transações bancárias etc. Enfi m, tudo que é realmente 
crítico ao resultado de sua empresa está, hoje, vinculado à sua 
rede de dados e voz.

E o que fazer para não perder nem 10 segundos com 

paradas de rede?

A confi abilidade da rede é um fator chave para o sucesso de 
seu negócio. E é por isso que você deve analisar tudo que envolve 
essa área com atenção. Por exemplo: como estão acondicionados 
os equipamentos de sua área de TI? Eles estão confi gurados de 
forma correta? Os usuários estão satisfeitos com o desempenho 
das aplicações? 

Todas estas respostas, acredite, dizem muito sobre o atual 
estágio de sua infraestrutura e certamente ajudarão a mitigar 
possíveis falhas.

O que 10 segundos podem 
representar para sua empresa?
Com o mundo cada vez mais conectado, 10 segundos podem representar prejuízos ou um grande 
negócio para sua empresa. E nessas duas possibilidades um elemento é que está em destaque: a sua 
infraestrutura de TI

Nesse cenário, o indicado é ter uma ferramenta de monitora-
mento de rede, um mapa detalhado de como seu ambiente está 
disposto, histórico de evolução da infraestrutura e uma avaliação 
contínua dedicada a entender como sua operação se comporta 
durante o dia a dia ou em períodos sazonais etc. 

Com tanta coisa em jogo, o fato é que mesmo aqueles pontos 
que parecem menos importantes em um primeiro olhar (o posi-
cionamento de uma antena, o estado físico de um cabo, a trans-
formação da relação com usuários etc.) devem ser checados de 
forma atenta e recorrente. Lembre-se: conhecer e estar preparado 
para melhorar seu ambiente é fundamental para evitar prejuízos.

E o que fazer para obter mais 10 segundos de 

velocidade na sua rede?

Há muita coisa a ser feita para evitar falhas. Por outro lado, é 
possível também olhar sob outro ângulo: pequenos pontos podem 
melhorar a performance da rede, garantindo satisfação plena dos 
usuários e maior produtividade nas empresas.

Nesse contexto, algumas dicas e opções que você deve seguir são:
 • Acondicione seus equipamentos em um local climatizado;
 • Garanta que os equipamentos de rede estejam alimentados 

por uma rede elétrica estabilizada - com o uso de nobreaks, 
sempre;

 • Em espaços amplos, é preciso salientar que cabos de rede 
com mais de 100 metros de comprimento podem apresentar 
perda de desempenho. Nesses casos, estudar o uso de con-
troladoras e switches pode ser importante;

 • Se a decisão for investir nas redes sem fi o, alguns pontos 
também exigem atenção. É essencial realizar um Site Sur-
vey detalhado para posicionar corretamente seu roteador e 
Access Points;

 • Não economize quando o assunto for velocidade, utilize 
sempre itens de Cat5 ou 6 para sua rede cabeada, e padrão 
AC para sua rede Wireless;

 • Crie uma rotina para atualização de fi rmware de seus equi-
pamentos de rede;

 • Monitore de perto sua infraestrutura. Não deixe que o tráfego 
recreativo e nem as atividades acumuladas impactem seu 
ambiente;

 • Implemente priorização de tráfego para garantir recurso de 
rede para os sistemas sensíveis ao tempo de resposta. 

(*) É Customer Service Manager da Nap IT – Network Solutions

A tecnologia e a saúde es-
tão cada vez mais próximas 
e apostar em infraestrutura 
para antecipar as inevitáveis 
mudanças é investir em solu-
ções à prova de futuro.

Os hospitais receberam 
mais um integrante para a 
equipe médica: a tecnologia. 
Cada vez mais autônomos, os 
dispositivos de segurança e 
videomonitoramento conse-
guem orientar melhor todas as operações de uma unidade de 
saúde – desde a limpeza até o atendimento aos pacientes. Com 
ganhos comprovados, a evolução tecnológica ainda esbarra 
em um grande desafi o, a falta de infraestrutura dos hospitais 
brasileiros.

Atualmente, a maior parte das instituições de saúde possuem 
câmeras de videomonitoramento – em geral, mal utilizada – 
computadores, controle de acesso ou outros equipamentos com 
conexão à rede que, com pouco investimento, pode colaborar 
em todos os setores. No entanto, para isso é preciso antes criar 
um ambiente up to date e de acordo com o nível de qualidade 
que se espera como retorno.

Alguns preferem chamar a revolução da internet como a 4ª 
revolução industrial, o fato é que gradativamente os computa-
dores ocupam espaços centrais em todos os serviços e com o 
IoT (Internet of Things) e Inteligência Artifi cial (AI), as pos-
sibilidades para o futuro são inimagináveis. De maneira que, 
a atualização é inevitável. Além da equipe de funcionários, os 
hospitais precisam investir em uma infraestrutura de ponta 
para se tornarem instituições 4.0.

Nos Hospitais Inteligentes, a junção entre serviços e produtos, 
somados ao uso do big data e data analytics contribui para a 
otimização na tomada de decisões com diagnósticos mais pre-
cisos. Para cuidados aos pacientes, já existem tecnologias onde 
através de um vídeo analítico, o sistema reconhece escorregões 

e quedas nas dependências 
do hospital e emite um alarme 
para avisar as equipes. Em 
asilos ou áreas com grande cir-
culação de idosos, o programa 
pode salvar vidas. 

Na prática, as maiores ins-
tituições de saúde do Brasil 
já contam com prontuários 
eletrônicos na rotina e outros 
a distribuição de remédios já 
é feita por um robô que mo-

vimenta 3700 itens e o transporte de remédios de urgência é 
feito por dutos pneumáticos.

Com o recurso de reconhecimento facial, os médicos podem 
entrar na sala de cirurgia ou em áreas restritas com muito mais 
segurança e, o mais importante, sem tocar em nada, diminuindo 
o risco de contaminação. As imagens das câmeras de segurança 
podem servir para verifi car pacientes em tempo real, depois 
para analisar padrões de atendimento e usados como exemplo 
em treinamentos futuros.

Atualmente, os smartphones já causam impacto no atendi-
mento – seja pelo viés dos pacientes ou da equipe médica. Em 
instituições com grande volume de atendimentos, cerca de 
90% dos atendidos possuem smartphone, ou seja, ter internet 
com wi-fi  no local é essencial e o lugar precisa estar preparado 
para suportar o grande volume de acessos, assim como nos 
preocuparmos com a segurança.

O Roadmap da tecnologia dentro dos hospitais vai da lavan-
deria ao prontuário eletrônico. Até o tradicional estetoscópio, já 
conta com uma versão digital - sistemas embarcados visando a 
conectividade e a interoperabilidade, o que demonstra a união 
defi nitiva entre saúde e tecnologia. O principal desafi o agora 
é superar as máquinas analógicas, substituí-las. Adotar uma 
política conservadora agora é procrastinar um crescimento 
inevitável e, especialmente, desejado.

(Fonte: Luciana Cartocci, diretora executiva da Teleinfo Soluções).

Hospitais 4.0 e a importância da infraestrutura
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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 quinta é o vigésimo segundo dia da lunação. Sol em bom aspecto com Plutão renova as energias e nos ajuda a renascer. Isso 

aumenta o poder pessoal e de regeneração. A Lua vai fi car fora de curso até ingressar em Leão às 10h30 da manhã. O vigor e a 

autoestima vão aumentar. O astral vai fi car dominador e com isso poderá atrair alguns desafetos. De tarde a Lua em mau aspecto 

com Vênus traz difi culdades nas relações sociais. Vai ser difícil contar com a boa vontade das pessoas. A noite será favorável 

para os estudos e a comunicação com a Lua em bom aspecto com Mercúrio, embora leve a tendência ao exagero, já que a Lua 

também forma um aspecto negativo com Júpiter que pode levar a excessos.
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Sol em bom aspecto com Plutão 
renova as energias e nos ajuda a 
renascer. Isso aumenta o poder 
pessoal e de regeneração. Muito 
breve começará algo que está sendo 
preparado. O magnetismo pessoal 
aumentado dá tendência ao con-
vencimento pela palavra para atingir 
objetivos. 90/390 – Amarelo.

Evite atritos com pessoas que sejam 
importantes para sua vida. Assuntos 
novos ganham espaço e ação. Irá 
recuperar-se de uma perda e ter 
surpresas agradáveis. No fi nal da 
manhã confi ança e alto astral com 
muito pique e disposição, energia 
de sobra. 91/291 – Azul.

A Lua vai fi car fora de curso até in-
gressar em Leão às 10h30 da manhã. 
O vigor e a autoestima vão aumentar. 
É ótimo dia para contatos sociais e 
a solicitação da atenção de alguém. 
De tarde a Lua em mau aspecto com 
Vênus traz difi culdades nas relações 
sociais. 56/756 – Branco.

Muita habilidade no trato com as 
pessoas ajuda a manter bons re-
lacionamentos no fi nal da tarde e 
à noite. Lua em mau aspecto com 
Vênus traz difi culdades nas relações 
sociais. Vai ser difícil contar com 
a boa vontade das pessoas nesta 
quinta. 64/364 – Verde.

A Lua em Câncer de manhã ajuda a 
agir com perspicácia e tenacidade 
para atingir objetivos. Tarde de ótima 
disposição para assuntos de dinheiro. 
Evite as dúvidas que provocam dis-
túrbios e perturbações na sua rotina. 
Ótimo momento para as relações 
sociais e sexuais. 89/589 – Vermelho.

Evite mudanças radicais e pense 
bem antes de agir e só tome atitu-
des bem ponderadas. Muita cautela 
com pensamentos negativos e uma 
propensão a comentários e críticas. 
Noite estimulante para fazer coisas 
fora do da rotina com possibilidade 
de surpresas agradáveis. 11/511 
– Branco. 

Bem cedo pode haver descontenta-
mento e certa preguiça. No fi nal do 
dia, a disposição faz a produtividade 
fi car em alta, com disciplina e ordem 
para fazer render mais todas as 
atividades, tanto profi ssionais como 
comerciais. Cuide da sua saúde neste 
fi nal de ano. 52/252 – Verde. 

Lua em bom aspecto com Mercúrio, 
embora leve a tendência ao exa-
gero, já que a Lua também forma 
um aspecto negativo com Júpiter 
que pode levar a excessos. A boa 
disposição na entrada de um novo 
ano astral torna as amizades mais 
próximas. 97/797 – Branco.

Podem surgir confusões causadas 
pelo seu modo de pensar e de agir 
nesta fase mais delicada do ano. Por 
isso tenha cuidado com atitudes 
possessivas ou passionais que o fará 
enfrentar vários problemas nesta 
fase em que o Sol ativa a casa doze, 
o período mais delicado do ano. 
65/265 – Verde.

Sabendo agir irá preparar uma po-
sição fi nanceira mais estável, com 
algum benefício maior no ano que 
vem. Precisa aproveitar a tendên-
cia a se adotar princípios éticos e 
morais elevados. Problemas podem 
diminuem o interesse sexual e tirar 
a boa disposição física afetando a 
saúde. 91/291 – Cinza.

Algo a alcançar será a força que irá 
motivá-lo neste seu dia favorável, 
acredite e poderá obter. Irá recupe-
rar aquilo que perdeu. O astral vai 
fi car dominador e com isso poderá 
atrair alguns desafetos. De tarde a 
Lua em mau aspecto com Vênus traz 
difi culdades nas relações sociais. 
81/281 – Cinza.

O convívio social deve melhorar, 
com relações sexuais mais intensas 
e muita felicidade ao lado de alguém. 
Há muito entusiasmo com o Sol 
se aproximando da casa três para 
mudar. Persista mais um pouco e 
alcançará um desejo que tem há 
muito tempo neste fi nal de ano. 
21/621 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 09 de Novembro de 2017. Dia de Santo Orestes, Santo Alexan-
dre, Santa Eustólia, São Salvador e Dia do Anjo Hakamiah, cuja virtude é a 
coragem. Dia do Município, Dia do Radiologista, Dia do Manequim e 

Dia do Hoteleiro. Hoje aniversaria o guitarrista Tom Forgety que faz 76 
anos, o técnico de futebol Luiz Felipe Scolari ( o Felipão) que nasceu em 
1948, o cineasta Bille August que também faz 69 anos, o ator Lou Ferrigno 
que nasceu em 1952 e a atriz  Maria Ribeiro que nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Escorpião é profundamente fascinado pelos 
mistérios da alma humana e pela passagem do tempo, tendo às vezes difi -
culdade de se projetar no futuro, preferindo viver cada dia como se fosse 
o único. Essa maneira especial de vivenciar cada momento pode gerar 
experiências e criações maravilhosas, mas pode também ser uma fonte de 
angústia e inquietação. Sendo sempre muito emocional, possui uma dose 
sufi ciente de sabedoria, que o ajuda a alcançar percepções importantes 
sobre si mesmo e sobre a vida em geral.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões fi nan-
ceiras. Em sua casa, negócios promissores à frente. Ser 
roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, sua 
descrença não o deixa prosperar. Matar um, infortúnio. 
Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-lo, irá superar 
difi culdades. Fazer parte de um bando e ser um ladrão, 
sorte no jogo durante a fase da Lua em que sonhou. 
Números da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

Simpatias que funcionam Para ter muita 

sorte em tudo: 
Para ter muita sorte apenas utilize um incenso de lavanda (que 
pode ser encontrada em qualquer loja de artigos esotéricos). 
Acenda o incenso de lavanda e com muito cuidado para evitar 
queimaduras e intoxicação, espalhe suavemente a fumaça 
pelo seu corpo, assim você estará ainda mais receptivo para 
ter facilidades e conquistas em sua carreira, para obter um 
bom trabalho e aumentar o poder da atração. Outra fragrância 
poderosíssima, uma simpatia simples para a sorte, é a que usa 
o eucalipto. No dia de uma prova na escola ou faculdade, ou 
ainda num teste ou para obtenção de um emprego, utilize antes 
de sair um incenso a base de eucalipto, pois ela estimula sua 
concentração e seu poder de reação frente aos acontecimentos.
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PAI
CALHORDAS
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LUIZABOA

LIVRESCOZ
NNRCA
HBAZOOM

JOGARVERDE
DIDIBON
ANODEAT

O

VALDOIN
LISONJEIRA

OIT
OAUOW

ALOM
ACOSE

AGRUPOAB

Sambista 
carioca de
"Coração
Leviano"

Localiza-
ção da al-
catra nos
bovídeos

Indígena
do Mato
Grosso

(?) sorte,
recado no
rodapé de

provas

Título de
álbum de
Michael
Jackson

Local
para

prática de
esportes

Recurso es-
sencial à

câmera do
paparazzi

(?) Effe,
repórter

do "Vídeo
Show"

Código da
Bolívia na
internet

Que de-
monstra
gentileza

(fem.)

No (?):
imedia-
tamente

Tradicional
número
chinês

da sorte

(?) del
Plata,
porto

argentino

Oscar
Wilde,

escritor
irlandês

Significa
"filho", em

nomes
escoceses

“(?) Vo-
cê!”, bor-
dão de Va-
nucci (TV)

Tipo san-
guíneo do
receptor
universal

Indivíduo obcecado
por adquirir e acumu-
lar dinheiro (p. ext.)

Cabelo,
em inglês

Pessoas
sem

caráter

(?) Val-
detaro:

atuou em
"Joia
Rara"

Alfred No-
bel, químico

Digna de
elogios
(fig.)

(?) Kilmer,
astro do
Cinema

Última
consoante

Código
(abrev.)

"Nacional",
em Inpe

Ama-seca
(bras.)

Tipo de cabo de
conexão (Eletrôn.)
Pai de João e de

Tiago (Bíblia)

Poema
lírico

Antigo jo-
go da CEF

Ave de cujas fezes é
retirado e produzido
um fino café (BR)

Sufixo de
"frutose"
Página
(abrev.)

Trecho
inicial de
viagens

Ocorrência com as
fotos íntimas de

Carolina Dieckmann
que moti-
varam a
lei com 
o nome 
da atriz

Su-sudoeste (abrev.)

Diz-se do
leitor in-
veterado

Agir como
quem quer

"colher
maduro"

(dito)

Caixas de shows de ilusionismo

Técnica de massagem

3/bad — mac — rca. 4/hair — jacu — zoom. 6/bororo. 7/zebedeu. 8/livresco. 9/onzenário.

A peça “As Malvadas” 
conta a estória de 
três irmãs que moram 
em um pequeno 
apartamento de muito 
baixa renda

Em um dia comum de 
faxina recebem um 
convite para uma gran-

de festa que irá acontecer 
naquela noite. O grande 
problema é que o convite é 
individual e somente uma po-
derá ir à festa. Pelo envelope, 
não é possível saber qual das 
três foi a convidada. Sharon, 
a mais velha, é atriz de teatro 

Nota- Musical
Já está disponível em todas 

as plataformas digitais, o novo 
álbum do cantor Celso Sim, “O 
Amor Entrou Como Um Raio”. 
Autor destes versos acima, o 
compositor baiano Batatinha, 
Oscar da Penha, morreu em 
1997 aos 72 anos e deixou 
uma obra rara de sambas 
extremamente sofi sticados e 
existencialistas. Em 2017 são 
20 anos sem Batatinha. “O 
Amor Entrou como um Raio”, 
lançado pelo selo Circus, traz 
11 canções de Batatinha com 
uma formação musical contem-
porânea e arranjos tropicalistas 
que penetram, tangenciam e 
contornam o gênero samba com 
violões, cavaquinho, guitarra e 
bandolim de Webster Santos, 
cello de Filipi Massumi, músi-
cos baianos residentes em São 
Paulo como o pernambucano 
Maurício Badé (percussão). ara 
ouvir, acesse: (www.youtube.
com/playlist?list=PLVXe9_
cvR_SENaaW8KGZkeHoEA-
DGawh0k).

Grafi smo

A exposição  Geometrias 
Insuspeitas do Cotidiano  
apresenta 28 obras, 16 fotogra-
fi as e uma instalação com 12 
peças do artista baiano Kiolo. 
O fi o condutor da mostra é 
o modo característico que o 
artista enxerga seu entorno, de 
maneira geométrica, enqua-
drada, emoldurada, alinhada. 
Com trabalhos isentos de 
mensagens de protesto ou de 
assuntos polêmicos, e focado 
na expressão de sua arte, Kiolo 
apresenta uma série de obras 
inspiradas em seu olhar. 

Serviço: Gabriel Wickbold Studio & 
Gallery, R. Lourenço de Almeida, 167, 
Vila Nova Conceição, tel. 3051-4919. De 
segunda a sexta das 11h às 18h. Entrada 
franca. Até 8/12.

A exposição dog.art. Projeto desenvolvido pelo Sciacco 
Studio apresenta esculturas caninas das raças Dachshund, 
Golden, Pitbull, Vira-lata e um convidado especial: o gato, 
pintadas por artistas plásticos e celebridades, entre eles: 
Olegário de Sá, Jóia Bergamo, Anitta, Giovanna Ewbank, 
Adriana Volpi e Binho Ribeiro. Além disso, serão ofere-
cidas ofi cinas gratuitas para quem deseja produzir o seu 
próprio toy art. Desde os seus primórdios o homem possui 
uma forte relação com os animais. Os cães e gatos, por 
sua vez, vêm encontrando seu lugar dentro dos núcleos 
familiares. Mas a situação de abandono vem aumentan-
do gradativamente. O projeto surgiu com o objetivo de 
chamar a atenção da sociedade à necessidade de ati-
tudes que possam transformar esse cenário, educando 
crianças e jovens para que aprendam a amar e respeitar 
os animais e chamando a atenção dos adultos sobre a 
responsabilidade com os bichos.

Serviço: Conjunto Nacional, Av. Paulista, 2073. De segunda a sábado das 7h 
às 22h e aos domingos e feriados das 10h às 22h. Entrada franca. Até 30/11.

Lazer & CCCCCCCC llllll uraLazer &&&&&&&&&&&&&  CCCCCCCCCCCCCCCCCCuuuuuuuuuuuuullllllllllttttttttttura laura.l

Sucesso de crítica e público, o monólogo Alice, 
retrato de mulher que cozinha ao fundo retrata a 
relação de amor entre a poetisa Gertrude Stein 
(1874-1946) e a cozinheira e escritora Alice  B. 
Toklas (1877-1967), que dedicou os últimos 21 
anos de sua vida à divulgação da obra de sua 
companheira em uma época que nem se falava 
em homoafetividade. Na efervescente Paris dos 
anos de 1920 e 1930, Gertrude recebia aos sábados 
em sua casa na 27 Rue de Fleurus os escritores 
Ernest Hemingway, Guillaume Apollinaire e James 
Joyce, os pintores Pablo Picasso, Georges Braque 
e Henri Matisse, além de outros artistas e críticos 
de arte que representavam a nata intelectual 
europeia da época. Os quadros de todos esses ar-
tistas adornavam as paredes da residência. Esses 
ilustres convidados se encontravam aos sábados 
na casa das duas escritoras norte-americanas, 
diante de uma mesa farta, para travar grandes 
debates sobre estética e arte, sobretudo sobre o 
cubismo, movimento artístico que estava em alta 
naquele tempo. Para ter acesso à casa e às longas 

Nicole Cordery

“As Malvadas”
infantil e tem certeza de que foi 
endereçado a ela, já que “é da 
classe”. Sheila, a irmã do meio, 
participou de vários testes para 
ser dançarina em programas de 
TV, e está certa de que foi a con-
vidada. Já a mais jovem, Shirley, 
sonha com uma impossível car-
reira de modelo e não tem dúvida 
nenhuma de que o convite é seu. 
A partir daí, acontecem várias 
trapaças, discussões, alianças, 
brigas e traições. Com Germano 
Pereira, Chico Terrah e Marcio 
Marinello.

Serviço: Teatro Jardim Sul (Shopping 
Jardim Sul), Av. Giovanni Gronchi, 5.819, 
Vila Andrade, tel. 2122-4087. Sábados, às 
21h e aos domingos às 19h. Ingresso: R$ 
60. Até 16/12.Cena da peça “As Malvadas”.

Dog Art

R
ep

ro
du

çã
o

Quem te enviou?

conversas que se desenrolavam no ateliê anexo, 
bastava ao recém-chegado responder à pergunta 
“quem te enviou?”. Com Nicole Cordery. 

Serviço: Biblioteca Mário de Andrade, R. da Consolação, 94, Con-
solação, tel. 3775-0002. Segundas às 19h. Entrada franca. Até 27/11.

D
iv

ul
ga

çã
o

Diversão
Neste dia de sua vida, que-
rido(a) amigo(a), acredito 
que Deus quer que você 
saiba......QUE A DIVER-
SÃO NÃO É DEFINIDA 
PELA AUSÊNCIA DE 
SITUAÇÕES DESAFIADO-
RAS......mas pela ausência 
de raiva sobre elas.
Claro, é natural se sentir 
“alimentado” com algu-
mas das piores condições 
da vida física. No entanto, 
a diversão está em adotar 
uma perspectiva que per-
mita que você olhe para 
estas condições frente a 
frente e demonstre quem 
você é, apesar delas. Qual 
a diversão nisto? você 
poderia dizer. A diver-
são está na vitória, meu 
amigo. A diversão está 
na vitória.
Amor, Seu Amigo.

Neale Donald Walsch

Refl exões

Amor social
A comédia moderna “Quem Ama 

Bloqueia”, texto inédito de Renato 
Bellamin, conta a história de Rogé-
rio e Selma, um casal comum em 
suas vivências diárias, mas que, 
como a maioria das pessoas hoje 
em dia, vive em torno da Internet, 
de Smartphones, Iphones e seus 

aplicativos. O uso abusivo dessas 
ferramentas, que na peça é mostra-
do de forma cômica e escancarada, 
afeta o relacionamento do casal no 
dia a dia e o resultado são muitas 
intrigas, confusões e insatisfações. 
Ciúmes, supostas traições, stalker 
e nudes são alguns dos assuntos 
abordados no espetáculo, que pela 
própria temática atual, é de fácil 

identifi cação por parte do público, 
que vive o impacto da tecnologia 
influenciando completamente a 
forma do ser humano se relacionar 
com o outro e com o mundo. Com 
Carla Fioroni e Renato Bellamin. 

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos 
Ingleses, 209, Bela Vista, tel.  3289-2358. 
Quintas às 21h. Ingressos: R$ 60 e R$ 30 
(meia). Até 07/12.



Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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4ª VC – Regional São Miguel Paulista. - 
- - 

Valdir Utuari da Silva -
ação de Cumprimento de Sentença, movida por Associação Santos Dumont de Educação e 
Cultura -

 
-

impugna
 

5ª VC – Reg. Sto. Amaro. - -
. - 

VILA 
BARONESA BAR E RESTAURANT BARÃO BARONESA BAR E 
RESTAURANTE EIRELI-ME -

A ESPECIALISTA EMPREITEIRA LTDA, ajuizou-lhes uma ação de Execução para o 

 
 

5ª VC – Reg. Sto. Amaro. - -
- 

Alexandre 
Marcondes Cabral Pereira de Souza - VSTP Educação Ltda, ajuizou-lhe uma 
ação monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença -o ao pagamento de 

o 

 

3ª VC – Capital. -

PATRICIA GONÇALVES DE MORAIS, - ROSANA 
PEIXOTO DE MORAES AMC - Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhes uma ação de 
Monitória -

 
débito, ou embarguem a 

manda  

 -  

1ª VC – Reg. Lapa. - 

- SHIRLENE 
PRADO MIRANDA - FIEO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA 
OSASCO ajuizou- monitória que foi julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença -

upra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de 

independentemente de 
 

28ª VC – Capital. -  -  
. 

HENRIQUE MOTTA 
NE - INSTITUTO PRESBITERIANO 
MACKENZIE, lhe ajuizou uma ação Monitória 

partes. Estando o réu em lugar ig
 

 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Roberto de Almeida - 

TURENNE DUVELSAINT,

GELINE HERARD, solteira, ajudante geral, natural do 

BRUNO MORSELLI LUZ,

KARINA LAT-
TARULO SILVA,

VITOR FERNANDES CORRÊA, -

GABRIELA NOGUEIRA DA SILVA,

DEMÉTRIO DE SOUZA PINHEIRO, solteiro, vendedor, natural de Embu 

ADRIANA DE SOUZA SILVA DIAS,

REGINALDO DA COSTA,

KAROLINA 
APARECIDA RODRIGUES,

JOÃO BATISTA CANDIDO DO NASCIMENTO,
-

PAULA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA, solteira, professora, natural 

MARCELO CÉSAR ANDRADE DA SILVA,

KARINA 
DE LIMA,

SUSSUMU OGAWA,

KEILLA RIBAS PINTO,

ERIESVALDO ABREU DA SILVA,

JOISSE 
DE JESUS GOMES FELICIO,

BRUNO CÉSAR AUGUSTO, -

DENISE COUTO BERNARDES,

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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QUINTA-FEIRA, 09 DE NOVEMBRO DE 2017

AUMENTO DETERMINADO POR DISSÍDIO
É possível a empresa não pagar o aumento determinado por dissídio 
coletivo e entrar em acordo com os funcionários e postergar esse rea-
juste, existe multa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO CUMPRINDO O AVISO PRÉVIO E FOI PRESO, COMO PROCEDER?
Informamos que não há previsão legal expressa, entende-se 
que neste caso o cumprimento do aviso prévio ficará suspenso 
até que o empregado retorne, momento que ele cumprirá os 
dias restantes do aviso prévio. Contudo, visto a omissão da lei, 
orientamos também consultar o sindicato.

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
Caso a empresa queira finalizar suas atividades e possua apenas 
um funcionário afastado por auxilio doença sem data de retorno 
prevista pelo INSS, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA DE CNPJ PARA CEI
Existe possibilidade de transferência de funcionário, de empresa com 
CNPJ com destino a matricula CEI vinculada a pessoa física, sócio da 
empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA RESCISÃO OCORRIDA NA SEXTA-FEIRA, PAGA-SE O SÁBADO E 
DOMINGO, QUAL A BASE LEGAL?

Informamos que não há legislação que determine o pagamento do 
sábado e domingo quando ocorrer o término do contrato na sexta-feira. 
Assim, entende-se que paga-se até o último dia de trabalho.

FALTA DA EMPREGADA DOMÉSTICA
Empregada doméstica faltou dois dias e não comunicou suas faltas. 
Qual o prazo para a entrega do atestado médico ao empregador? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

2ª VC – Capital. - -  

SARANDI 
UCHOA NATIVIDADE BAPTISTA -  lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de Sentença por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, foi deferida a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL 

voluntá

 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000590-78.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) a Anderson Prado Alves da Silva RG Nº 48.082.836-SSP/SP, CPF
Nº 384485238-73, que Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, ajuizou-lhe ação de
Monitória sobre a Penhora que recaiu sobre os valores bloqueados em suas contas bancárias.
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na
inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 20 de outubro de 2017.                                                                                           (09 e 10)

Processo Físico nº: 0000963-03.2012.8.26.0191 Controle n° 179/2012 Classe: Assunto: Monitória -
Prestação de Serviços Requerente: União Social Camiliana Requerido: Daniela Marangon. Edital de
Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000963-03.2012.8.26.0191 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara, do Foro de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo, DR(A). Paulo Eduardo de Almeida
Chaves Marsiglia, na Forma da Lei, Etc. Faz Saber A(O) A Daniela Marangon, Brasileira, CPF/MF
Nº 369.593.378-01, RG Nº 42.932.276-8, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de União
Social Camiliana, Requerendo O Cumprimento de Sentença Homologatória. 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 quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague a dívida no valor R$ 9.098,82, sob pena de Multa de 10% (dez por cento), além dos
honorários advocatícios de 10 % (dez por cento) e penhora de bens, na forma do artigo 523, parágrafo
1º, Do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, O réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de Ferraz de Vasconcelos, Aos 17 de Agosto de 2017.                (09 e 10)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007315-98.2013.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Eanes dos Santos, RG 16.229.915, CPF 045.769.098-43, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 15.623,46. referente às taxas de
conservação do lote 27, da Quadra RG, do Empreendimentos Terras de Sta Cristina VII. Estando a
ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 04 de setembro de 2017.                                                                                      (09 e 10)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0012502-57.2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Rochelly Ferreira dos Santos, Brasileiro, RG 480993324, CPF 376.141.738-13,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a
quantia de R$ 5.667,47, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2017.                                               (09 e 10)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0019601-30.2016.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Cláudia
Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Severino Inácio Dos Santos, RG
02725253, sua cônjuge e terceiros interessados, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento
de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, a qual resultou na
penhora que recaiu sobre o imóvel matrícula 38.986, registrado no Cartório de Registro de
Imóveis e anexos da Comarca de Avaré-SP. 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 5 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
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 10 de outubro de 2017.                            (09 e 10)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0037410-93.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 30ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a SAMUEL TANG CHANG, CPF/MF Nº 077.288.448-06, que lhe foi proposta
uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda,
alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de
R$ 36.298,58, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV,
do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de agosto de 2017.              (09 e 10)

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0039071-10.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 19ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) ZHOU JING, CPF/MF Nº 218.471. 668 -57 que por este Juízo,
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Calçados Azaléia S/A. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a
sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de
R$ 12.088,49, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 19 de outubro de 2017.                                                                (09 e 10)

Edital de Citação Prazo de 12 dias. Processo Nº 0252560-17.2009.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Alexandre David Malfatti ,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Belanisia Fernandes Canguçu Neta, CPF/MF Nº 769. 504.475.00,
RG Nº 08.820.188-09, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, requerida por Instituição
Educacional Professor Pasquale Cascino, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 12.088,49, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários de 10 %
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. 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.                                                                                                  (09 e 10)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1040654-81.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 19ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Camila Rodrigues Borges de Azevedo,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Grandeur - Sucess - Construções E Pavimentação E
Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ: 02.025.081/0001-00, que Quality Bearings Rolamentos
Ltda - EPP , ajuizou-lhe ação Monitória para recebimento da quantia de R$ 3.570,00, no prazo de 15
dias, referente a duplicata Nº 2944/3, com vencimento em 10/02/2014, com liberação, em caso de
pagamento, de custas e honorários de advogados da autora, ou, no mesmo prazo, para oferecimento
de embargos, sob pena de conversão do mandado de citação em mandado de execução forçada.
Estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida a Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 06 de setembro de 2017.                                                                                               (09 e 10)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1055931-74.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 41ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Marcelo Augusto Oliveira, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) JF Atacadão de Calçados, qualificação ignorada, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum por parte de ADIDAS AG e outros, visto que a requerida esta
reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados, objetiva-se
portanto indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos . 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 SP, aos 18 de outubro de 2017.                                                 (09 e 10)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1098753-44.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 33ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) DLT Desenvolvimento Logística e Transporte Ltda., CNPJ 06.062.708/0001-53,
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de
Pagamento S.A., alegando em síntese: ser devido o pagamento do valor de R$ 15.271,76 referente
fatura de nº149483133, com vencimento em 05/06/2014 . 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o
pagamento do montante exigido ou a entrega da coisa reclamada ou oferecer embargos, contados do
transcurso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas
e honorários advocatícios (art. 1.102-c, § 1º, do CPC). Não sendo oferecidos os embargos no prazo
marcado constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.102-c, do CPC). 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 18 de setembro de 2017.                                                                       (09 e 10)

Tenge Industrial S.A.
CNPJ/MF n° 61.141.859/0001-05 - NIRE 35.300.525.094

Extrato da Ata AGOE Realizada em 13/09/2017
Data, hora e local: Aos 13/09/17, às 10 horas, na sede social da empresa. Convocação: dispensada. 
Mesa: Ricardo Valicente - Presidente, Antonio Furtado de Miranda Neto - Secretário. Ordem do dia 
e Deliberações: I - Em AGO: a) Aprovados o Balanço Patrimonial da sociedade e Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2016, cujos valores foram lidos, examinados e 
discutidos, apresentando-se da seguinte forma: Ativo Circulante: R$ 9.003.555,32; Ativo não Circulante: 
R$ 8.533.836,65; Passivo Circulante: R$ 9.631.125,97; Passivo não Circulante: R$ 6.324.662,65; Pa-
trimônio Líquido: R$ 1.581.603,35; Contas de Compensação: R$ 5.912.578,44, totalizando o Ativo e o 
Passivo: R$ 23.449.970,41. Após a leitura, discussão e votação dos valores apresentados, verificou-se 
a aprovação dos mesmos, por unanimidade. b) Coube aos acionistas deliberarem sobre o resultado do 
exercício e distribuição de dividendos; esclarecendo o Sr. Presidente que, conforme o Balanço Geral 
Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, embora o exercício transcorrido tenha sido bastante fraco 
operacionalmente, e tumultuado em termos econômico- financeiro; como é de pleno conhecimento dos 
acionistas, foi apurado no exercício o Lucro Líquido de R$ 4.130.714,25, resultado este,fortemente 
impactado positivamente, pela venda do imóvel – sede da empresa, situado à Estrada de Itapecerica, 
7331, Capão Redondo - São Paulo/SP. O resultado líquido de R$ 4.130.714,25 apresentado e levado 
à conta de Reserva de Lucros, absorverá, no que couber, os prejuízos verificados nos exercícios an-
teriores. Quanto aos dividendos obrigatórios previstos nos parágrafos 1° e 2° do artigo 7° do Estatuto 
Social, decidiram os acionistas, por deliberação unânime, expressamente renunciar à sua distribuição. 
O produto da venda do imóvel, recebível parceladamente, por decisão unânime dos presentes, será 
reinvestido totalmente na sociedade empresária, com o intuito de sanea-lá financeiramente, pagando 
seus passivos mais urgentes e, adaptando-a a uma nova realidade. II - Em AGE: Ratificando a delibe-
ração, anteriormente tomada, pela diretoria e todos os acionistas: a) Venda  do imóvel - sede, situado 
à Estrada de Itapecerica,7331, Capão Redondo - São Paulo/SP, concretizada em 03/11/16 para J.H.A. 
– Empreeendimentos e Participações Ltda – e/outros, conforme escritura de compra e venda, lavrada 
e registrada nos órgãos competentes. b) A sociedade dará continuidade aos seus objetivos sociais 
em local já definido e locado pela  diretoria, sito à Av. João Paulo Ablas, 352, Jardim da Glória, Cotia/
SP. Encerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 13/09/17. 
Acionistas: Antonio Furtado de Miranda Neto; aa) Paulo Lindsay Miranda, p/p; aa) Marco Antonio 
Jannoni; aa) Ricardo Valicente. Ricardo Valicente - Presidente da Mesa, Antonio Furtado de Miranda 
Neto - Secretário. O presente foi extraído do original arquivado na JUCESP sob n° 485.169/17-4 em 
27/10/17. Flavia Regina Britto Gonçalves  – Secretária Geral.

MPC Administração e Participações S.A. - CNPJ/MF (Em Constituição)
Ata de Assembleia Geral de Constituição

Data/Hora/Local: 10/03/2014, às 10hs, Barueri/SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente - Eduardo Isaias Gurevich;
Secretária - Renata Kogut Gurevich. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) Constituição da MPC Administração
e Participações S.A.; (ii) Subscrição de 8.134.239 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de
R$1,00  cada uma,  totalmente integralizado, neste ato, da seguinte forma: (a) Eduardo Isaias Gurevich, RG 4.822.921 SSP/
SP, CPF/MF 075.075.168-14, subscreve 8.134.238 ações ordinárias totalmente integralizadas mediante a conferência à
Companhia da totalidade das quotas de sua propriedade do CSHG Azul Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento Multimercado, CNPJ/MF 13.356.326/0001-06, administrado por Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de
Valores S.A., CNPJ/MF 61.809.182/0001-30, representada por 7.933.834 quotas, no valor de R$8.134.238,00 Quotas; (b)
Renata Kogut Gurevich, RG 23.391.348-8 SSP/SP, CPF/MF 148.805.058-97, subscreve e integraliza 1 ação ordinária mediante
o aporte na Companhia, em boa e corrente moeda nacional, de R$1,00. As Quotas conferidas por Eduardo Isaias Gurevich
à Companhia foram devidamente avaliadas conforme o Laudo de Avaliação, elaborado pela empresa MMS Consultoria
Contabil Ltda., CRC nº 2SP020430/O-0, CNPJ/MF 02.568.074/0001-54, representada por José Edson Onofre, CRC nº
1SP135633/O-4. A transferência das Quotas é realizada pelo acionista subscritor à Companhia, inteiramente livre e desemba-
raçada de quaisquer ônus, dívida, dúvida ou gravame; (iii) Eleitos/Diretoria: Eduardo Isaias Gurevich - Diretor Presidente,
Renata Kogut Gurevich - Diretora Vice-Presidente. Os diretores ora eleitos tomam posse nos respectivos cargos mediante
assinatura do termo de posse, permanecendo nos cargos até a AGO a realizar-se em 2017. Decidem os acionistas que o valor
da remuneração mensal à qual cada diretor fará jus será oportunamente determinado em Assembleia Geral. Encerramento:
Nada mais. Barueri, 10/03/2014. Eduardo Isaias Gurevich - Presidente; Renata Kogut Gurevich - Secretária. Diretores Eleitos:
Eduardo Isaias Gurevich; Renata Kogut Gurevich.Visto: Flavia de Moraes Pauli Gatti-OAB/SP nº 218.997. Anexos: Anexo I:
Boletim de Subscrição; Anexo II: Estatuto Social; Anexo III: Laudo de Avaliação. JUCESP nº 3530046460-5 em 14/04/2014.
Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. Estatuto Social da MPC Administração e Participações S.A. Capítulo I-Da
Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º-A presente S.A., de capital fechado denomina-se MPC Administração
e Participações S.A. e se regerá pelo disposto neste Estatuto Social, pela Lei 6.404/76 e suas alterações posteriores, e demais
disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º-A Companhia tem sua sede em Barueri/SP, Avenida Piracicaba, 213,
Residencial Tamboré I, CEP 06458-130. §Único-A Companhia poderá abrir, instalar, transferir, fechar ou extinguir filiais,
representações, depósitos e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou do exterior, mediante a deliberação dos
sócios representando a maioria do capital social. Artigo 3º-A Companhia tem como objeto social: (i) a administração de bens
e negócios próprios; e (ii) a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista.
Artigo 4-O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II-Do Capital Social. Artigo 5º-O capital social da
Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 8.134.239,00, representado por 8.134.239 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal. §1º-Cada ação ordinária dará direito a 1 voto nas deliberações das Assembleias Gerais. §2º-
É assegurado aos acionistas o direito de preferência para a subscrição de novas ações em aumentos de capital, na proporção
das ações já possuídas anteriormente. Capítulo III-Da Assembleia Geral. Artigo 6º-A Assembleia Geral reunir-se-á AGO, a
cada ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, AGE, quando os interesses sociais exigirem, mediante
convocação na forma a seguir prevista, observados, em qualquer caso, os procedimentos legais. §1º-A Assembleia Geral será
convocada pelo Diretor Presidente, nos termos da lei, com no mínimo 8 dias de antecedência. Será dispensada a convocação
se verificada a presença da totalidade dos acionistas na Assembleia Geral. §2º-A Assembleia Geral será instalada e presidida
pelo Diretor Presidente, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral escolher o Secretário. Artigo 7º-As deliberações nas
Assembleias Gerais serão tomadas por votos que representem a maioria das ações com direito a voto da Companhia, presentes
á Assembleia Geral, exceto quando a lei exigir quórum diferente. Capítulo IV-Da Administração. Artigo 8º-A Companhia será
administrada por 1 Diretoria composta de 2 membros, acionistas ou não, residentes no pais, eleitos pelos acionistas represen-
tando a maioria do capital social votante em Assembleia Geral, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição, sendo 1 Diretor
Presidente e o outro, o Diretor Vice-Presidente. §1º-Os membros da Diretoria não reeleitos permanecerão no exercício dos
respectivos cargos até a posse dos novos diretores. §2º-Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância de qualquer cargo
da Diretoria, será realizada, dentro de 30 dias no máximo, AGE para eleição do substituto, que completará o mandato do diretor
substituído. Artigo 9º-Aos Diretores ou aos procuradores constituídos em nome da Companhia caberão, observado o disposto
no §1º abaixo, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração desta, exercendo, entre outros poderes, os
necessários para representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer
repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e
entidades paraestatais. §1º-A Companhia será representada e somente será considerada validamente obrigada por ato ou
pela assinatura: (i) Diretor Presidente, isoladamente; (ii) Diretor Vice-Presidente, em conjunto com o Diretor Presidente; ou (iii)
Procurador validamente constituído pela Companhia, conforme §2ºo abaixo. §2º-As procurações em nome da Companhia
serão outorgadas pelo Diretor Presidente. As procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas
para fins judiciais, terão 1 período de validade limitado ao máximo de 1 ano. Capítulo V-Do Conselho Fiscal. Artigo 10-O
Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente e será instalado na forma e nos casos previstos em lei. Capítulo VI-Do
Exercício Social e da Distribuição de Resultados. Artigo 11-O exercício social terá inicio em 1º/01 e encerrar-se-á em 31/
12 de cada ano. Ao fim de cada exercício e a ele correspondente, será levantado o balanço patrimonial e preparadas as demais
demonstrações financeiras exigidas por lei. Artigo 12-Anualmente, da totalidade dos lucros líquidos obtidos, 5% será aplicado,
antes de qualquer destinação, na constituição de reserva legal, a qual não excederá 20% do capital social, e ao menos 1%
será obrigatoriamente distribuído aos acionistas, proporcionalmente à participação de cada um no capital social. §Único-A
Companhia poderá por deliberação da Assembleia Geral, levantar balanços intermediários mensais, trimestrais ou semestrais
e distribuir os lucros neles evidenciado, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não
exceda o montante das reservas de capital. Capítulo VII-Da Liquidação da Companhia. Artigo 13-Companhia entrará
em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o
Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo VIII-Disposições Finais
e Transitórias. Artigo 14-Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de
acordo com o que preceitua a Lei 6.404/76, com as alterações introduzidas por leis posteriores. Artigo 15-Fica eleito o Foro
de São Paulo/SP, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas deste Estatuto. Declaração de Desimpedimento: Os
acionistas e diretores declaram expressamente, sob as penas da lei, que não estão incursos, em nenhum crime que os
impeçam de exercer atividades mercantis ou administrar a Companhia, bem como que não estão condenados ou sob efeitos
de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou por crime 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.

Gufran Beig, diretor do 
Safar, organização pública 
encarregada de super-

visionar a qualidade do ar na 
Índia, informou que a poluição 
se mantém em nível alto pela 
convergência de três fatores: as 
emissões frequentes da indústria 
e dos transportes, as condições 
meteorológicas atuais e a queima 
de restolho (resíduos de planta-
ções) nos arredores.

Beig afirmou que o vento 
empurrou para Délhi a fumaça 
gerada pela queima de restolho 
nos estados nortistas de Punjab 
e Haryana ,ao chegar à capital, 
ficou “presa” porque “o vento é 
mínimo e não há altos níveis de 
umidade”.

Segundo dados do Escritório 
Central de Controle da Poluição 
(CPCB), às 11h (3h30, em Brasí-
lia), na área de Punjabi Bagh, no 

O vento empurrou para Délhi a fumaça gerada pela queima de 

restolho nos estados nortistas de Punjab e Haryana.

Níveis de poluição do ar em Nova 
Délhi disparam pelo segundo dia

Os níveis de poluição do ar na capital da Índia continuaram disparados ontem (8), pelo segundo dia consecutivo, o 
que levou as autoridades locais a recomendar que os cidadãos evitem qualquer tipo de exercício físico ao ar livre e 
a determinar o fechamento dos colégios

qualquer atividade física ao ar 
livre e fechar todas as janelas 
das casas.

O chefe de Governo de Délhi, 
Arvind Kejriwal, que ontem 
afirmou que a capital indiana “se 
transformou em uma câmara de 
gás”, anunciou a intenção de se 
reunir com as autoridades dos 
estados nortistas de Punjab e 
Haryana para “encontrar solu-
ções” para a queima de restolho. 
O governo de Nova Délhi deter-
minou o fechamento de todos 
os colégios da capital e pediu às 
crianças e idosos que evitem ficar 
ao ar livre.

Com cerca de 17 milhões de 
habitantes, Nova Délhi é uma das 
cidades mais populosas do mundo 
e uma das capitais mais poluídas 
do planeta. A Índia concentra 13 
das 20 cidades mais poluídas, 
segundo a OMS (ABr/EFE).

noroeste da cidade, a concentra-
ção de partículas PM10 (aquelas 
menores de 10 mícrons) foi de 
1.314 por metros cúbicos e a de 
PM2,5 (inferiores a 2,5 mícrons) 
alcançou 796.

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a con-
centração de 200 partículas por 

metros cúbicos é “muito insalu-
bre”, enquanto de 300 em diante 
transformam o ar em “tóxico”. 
“Essa situação (de altos níveis 
de poluição) se manterá hoje (9). 
Depois de amanhã, sexta-feaira 
(10), a situação deve melhorar 
um pouco”, explicou o diretor 
do Safar que recomendou evitar 
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E.L.E.N.A. Empreendimentos da Livre Empresa Nacional S/A
CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
Ficam os acionistas, convidados a reunirem-se em AGOE, a realizar-se no dia 23/11/17, às 10hrs, na sede 
social à Rua Itabaiana, nº 328, SP/SP, , para deliberarem: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da 
Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/16; 
b) Atualização do capital social; c) Aumento do capital social; d) Notícia da doação de ações; e) Alteração do 
Estatuto Social, conforme alterações anteriores; f) Reforma parcial do Estatuto Social; g) Consolidação final do 
Estatuto Social; h) Outros assuntos de interesse social. São Paulo 08/11/17. A Diretoria. (09, 10 e 11/11/2017)



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: MIGUEL LUCAS EVANGELISTA THOMÁZ, profi ssão: offi  ce boy, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Januario Thomáz e de 
Rita Maria Evangelista Thomáz. A pretendente: CARMEM ALVES DA SILVA SOUSA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-
nascimento: 13/07/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Washington Luiz Alves Sousa e de Romilda Catarina da Silva.

O pretendente: DANILO ALEXANDRE DO NASCIMENTO, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1989, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oziel Alexandre do Nascimen-
to e de Angela Cristina da Silva do Nascimento. A pretendente: LARISSA NASCIMEN-
TO DE SANTANA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 19/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Renato Assunçao de Santana e de Simone Mateus Nascimento de Santana.

O pretendente: CLELIO NEY OLIVEIRA SOUSA, profi ssão: instalador de insufi lm, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 29/12/1975, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bernardo Sales de Sousa e de Luzia 
Neta de Oliveira Sousa. A pretendente: ADENÍSIA DE CÁSSIA DE SOUZA, profi s-
são: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Buenópolis, MG, data-nascimento: 
25/10/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clóves Ferrei-
ra de Souza e de Elza de Araujo Souza.

O pretendente: DANIEL CARVALHO DE JESUS, profi ssão: açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 10/11/1981, residente e domi-
ciliado neste Distrito, Jardim São Paulo, SP, fi lho de Agenor José de Jesus e de Maria 
José de Carvalho Jesus. A pretendente: LUCIA MATTOS BOMFIM, profi ssão: auxi-
liar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/03/1980, residente e domiciliada neste Distrito, Jardim São Paulo, SP, fi lha de Susete 
de Mattos Bomfi m.

A pretendente: ALESSANDRA MARTINS SEVERINO, profi ssão: auxiliar de limpe-
za, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Severino Filho e de 
Maria Aparecida Benedita Martins. A pretendente: CARINE GRAZIELE SANTIAGO 
PEREIRA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 17/01/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Geraldo Rodrigues Pereira e de Maria Madalena Santiago Pereira.

O pretendente: JHONATAN GUILHERME DE CASTILHO, profi ssão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Samara Aparecida de Castilho. A 
pretendente: MARIANA GOMES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anderson Pedro da Silva e de Gisele Gomes da Silva.

O pretendente: ISAQUE BOMBINO, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, naturalida-
de: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/07/1988, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Elisa Bombino. A pretendente: JOSY CARLA DE AL-
MEIDA VIEIRA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Penedo, AL, 
data-nascimento: 22/03/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Cicera Maria de Almeida Vieira.

O pretendente: DANIEL FERREIRA MOURA, profi ssão: barbeiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias da Silva Moura e de Elisangela Ferreira 
das Chagas Moura. A pretendente: SUZAMAR BARRÊTO DA SILVA, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Martiniano Gomes da Silva 
e de Suzana Maria Barrêto da Silva.

O pretendente: RENATO ENRIQUE DIAS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Raul Soares, MG, data-nascimento: 09/05/1961, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pedro Dias e de Neuza da Silva Dias. A 
pretendente: ELAINE APARECIDA SILVINO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1969, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zosimo Silvino e de Maria José Marques 
Silvino.

O pretendente: WILLIAM GOIA FRANÇA, profi ssão: engenheiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1988, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Plotino Goia França e de Maria Aparecida Goia França. A 
pretendente: GISLAINE PEREIRA DA CUNHA, profi ssão: assistente de suporte ad-
minist, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joel Purcino da Cunha e 
de Sandra Regina Pereira da Cunha.

O pretendente: ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão:, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Ribeirão Pires, SP, data-nascimento: 19/07/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Pereira de Oliveira e de Maria Eugenia Silva 
de Oliveira. A pretendente: SIMONE GOIS, profi ssão:, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1987, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, fi lha de Benedito Gois Filho e de Maria Aparecida da Silva Gois.

O pretendente: BRUNO SILVA DE SOUZA, profi ssão: estoquista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1988, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Jose de Souza e de Marlene Batista da Silva 
de Souza. A pretendente: LETICIA DOS REIS GORGUEIRA, profi ssão: aux. adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Alexandre Gorgueira 
e de Uselir dos Reis Gorgueira.

O pretendente: EDGAR UBIRATAN DA SILVA, profi ssão: frentista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Rodrigues da Silva e de Cristina Rodrigues 
da Silva. A pretendente: PATRICIA MESQUITA RODRIGUES, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: Quixeramobim, CE, data-nascimento: 25/02/1991, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Francisco Valter Rodrigues e de Maria 
Estela Mesquita Rodrigues.

O pretendente: ORLANDO FRANCISCO DE SALLES FILHO, profi ssão: encarre-
gado de logistica, estado civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/03/1968, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Fran-
cisco de Salles e de Hilda Corrêa de Salles. A pretendente: ROSEMAR DE SOUZA, 
profi ssão: encarregada de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 05/07/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Geraldo Nicolau de Souza e de Maria Lucia Romualdo de Souza.

O pretendente: JÚLIO CÉSAR LIMA SOUZA, profi ssão: assistente de contas médi-
cas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Souza e de Rainer 
Silva Lima. A pretendente: ISABELA CHRISTINI, profi ssão: aux. de faturamento, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1994, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Reinaldo Camargo Christini e de Claudete Apa-
recida Rebelato Christini.

O pretendente: GILBERTO PEREIRA DA MOTA, profi ssão: marcineiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Januária, MG, data-nascimento: 04/03/1978, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves da Mota e de Izabel Pereira da 
Mota. A pretendente: MARIA ELIANE ALVES COSTA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1979, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco das Chagas Costa e de Maria de 
Fatima Alves Costa.

O pretendente: FELIPE DE CARVALHO ROVERI, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Caetano Roveri e de Sandra Regina 
de Carvalho Santos. A pretendente: BIANCA DOS SANTOS GONÇALVES, profi ssão: 
auditora, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Claudio Almeida dos 
Santos e de Marli Pereira da Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DA SILVA, profi ssão: assistente administrativo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 27/03/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Caetano da Silva e de Marilene 
Maria Santos da Silva. A pretendente: JUCIARA JESUS SANTOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ibirataia, BA, data-nascimento: 05/06/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio Carias dos Santos e de Gildete 
Jesus dos Santos.

O pretendente: JOÃO PAULO BISPO ALVES, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1984, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de França Bispo da Silva. A pretendente: 
AYRA NASCIMENTO MONFARDINI, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, Lajeado São Paulo, SP, fi lha de Marcos Roberto Monfardini e de Rosimeire 
Nascimento.

O pretendente: ELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS, profi ssão: técnico edifi cações, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 15/07/1990, residente e 
domiciliado em Suzano, SP, fi lho de Luis Claudio Pereira dos Santos e de Rosemeire 
Teixeira. A pretendente: JHENIFFER DO NASCIMENTO, profi ssão: professora, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio do Nascimento e de Aparecida 
de Fatima Modenezi Nascimento.

O pretendente: LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico de telefo-
nia, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
25/05/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião de 
Oliveira e de Georgina Francisco de Oliveira. A pretendente: GISLENE CRISTIANE 
MOURA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconce-
los, SP, data-nascimento: 05/09/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nelson Almeida Moura e de Cleide Moreno Moura.

O pretendente: FÁBIO ALVES DOS SANTOS, profi ssão: técnico de manutenção ge-
ral, estado civil: solteiro, naturalidade: Lorena, SP, data-nascimento: 14/09/1989, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eneas Bispo dos Santos e de 
Maria Francisca Alves dos Santos. A pretendente: DANIELLE MARINHO DA SILVA, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, 
data-nascimento: 05/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Getulio Santiago da Silva e de Maria Tereza Marinho da Silva.

O pretendente: WELITON DOS SANTOS FERREIRA, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Ademir Ferreira e de Marinez 
dos Santos Ferreira. A pretendente: DOMINIC FEITOSA MIRA DA CRUZ, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudemir Mascarenhas 
da Cruz e de Ivone Feitosa de Mira da Cruz.

O pretendente: SANTINO DE OLIVIERA SILVA, profi ssão: prencista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Riacho de Santana, BA, data-nascimento: 27/09/1964, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente da Silva Souza e de Elgina 
Francisca de Oliveira. A pretendente: LUCIANA TORRES BEZERRA, profi ssão: con-
sultora de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: Cabo, PE, data-nascimento: 
23/07/1977, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Mariano 
Galdino Ferreira Bezerra e de Maria Jose Torres Bezerra.

O pretendente: ERNANDES SOUTO ALVES, profi ssão: segurança, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Salgado, SE, data-nascimento: 30/06/1979, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Wilson Severo Alves e de Erundina Souto. A pretendente: 
EDILEUZA GOMES DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, natura-
lidade: Águas Belas, PE, data-nascimento: 14/12/1974, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Gomes da Silva e de Aurelina Maria Gomes.

O pretendente: REGINALDO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Panelas, PE, data-nascimento: 23/11/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Avelino da Silva Irmão e de Maria Helena da 
Silva. A pretendente: ALESSANDRA FEITOSA DE SOUSA, profi ssão: atendente, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Feitosa de Sousa.

O pretendente: GLEISON SILVA SOUSA, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Raimundo das Mangabeiras, MA, data-nascimento: 28/09/1988, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Marcelino Viana de Sousa e de Maria de 
Jesus Silva Sousa. A pretendente: GABRIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: 
aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/08/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson José 
dos Santos e de Angelita de Oliveira Morais.

O pretendente: CRISTIANO BORGES VIEIRA, profi ssão: op. de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Penedo, AL, data-nascimento: 11/12/1979, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ernande Rodrigues Vieira e de 
Maria Arlete Borges Vieira. A pretendente: ROSIVAN GOMES LIMA, profi ssão: op. de 
produção, estado civil: solteira, naturalidade: Axixá, MA, data-nascimento: 12/09/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivan Cantanhêde Lima e 
de Rosita Gomes Lima.

O pretendente: PAULO MARCELINO DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/12/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nicanor Fernandes dos Santos e 
de Elisabeth Marcelino dos Santos. A pretendente: TANIA CRISTINA BOMFIM CER-
QUEIRA, profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/02/1981, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Dilson 
de Almeida Cerqueira e de Zenaria Bomfi m.

O pretendente: RICARDO NASCIMENTO DOS SANTOS FILHO, profi ssão: supervi-
sor de operações, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/02/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Nas-
cimento dos Santos e de Maria da Penha Mororo da Silva Santos. A pretendente: ANNA 
BEATRIZ PEREIRA CALDAS, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rebouças Caldas Filho e de Andrea Cristina Pereira.

O pretendente: DEREK REDONDO MEDEIROS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 05/04/1991, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Marcos Medeiros e de Sandra 
Regina Redondo Medeiros. A pretendente: CARLA DA SILVA ALMEIDA, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos de 
Almeida e de Maria Eunice da Silva Almeida.

O pretendente: DIEGO DA SILVA BERTELI, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Carlos Berteli e de Nilva Maria da Silva. A preten-
dente: ERICA DE ALMEIDA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Vitória, ES, data-nascimento: 20/08/1997, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edilson Nascimento dos Santos e de Cristiane Pereira de Almeida.

O pretendente: LUIZ GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ferros, MG, data-nascimento: 25/03/1957, residente e do-
miciliado em Contagem, MG, fi lho de José Gonçalves da Silva e de Domingas Alves 
Ferreira. A pretendente: VANUSA KÁTIA DE SOUZA, profi ssão: costureira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1968, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Geraldo de Souza e de Maria 
Lucia Santos de Souza.

O pretendente: SÍLVIO ROGÉRIO PAULINO, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1970, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Expedito Claudio Paulino e de Maria Cleide da Silva Bene-
dicto. A pretendente: CELMA DE SOUZA RODRIGUES, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Barra, BA, data-nascimento: 12/12/1981, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marileide dos Santos Rodrigues.

O pretendente: JAIR ARAUJO TORRES, profi ssão: soldador, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Raimundo Torres e de Minervina de Araujo Torres. 
A pretendente: RAFAELA GOMES DA SILVA, profi ssão: montadora de brinquedos, 
estado civil: solteira, naturalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 19/07/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião Gomes da Silva e de 
Espedita Maria dos Santos.

O pretendente: DENIS CORREA FELISBERTO, profi ssão: professor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Wagner Pires Felisberto e de Ivanete Cor-
rea de Melo. A pretendente: GEISA BARBOSA DE OLIVEIRA, profi ssão: professora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1986, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clóvis Espiridião de Oliveira 
e de Joana Darc Barbosa da Silva.

O pretendente: FLÁVIO FONSECA VIANA, profi ssão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Souza Viana e de Maria das Graças 
Fonseca Viana. A pretendente: MÁRCIA DE SOUZA GALVÃO, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 17/10/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walderly Galvão da Silva e de Maria 
Lúcia de Souza Galvão.

O pretendente: EVANE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, profi ssão: técnico em segu-
rança do trabal, estado civil: solteiro, naturalidade: Valença do Piaui, PI, data-nascimento: 
05/09/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evane Francisco 
da Silva e de Cleoneide Soares e Silva. A pretendente: CAROLINE SANTOS GUIMA-
RÃES, profi ssão: operadora de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 03/06/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Manasses de Assis Guimarães e de Aparecida Francisca Santos Guimarães.

O pretendente: ABDERRAHMANE ELBEZZAR, profi ssão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Youssoufi a, Marrocos, data-nascimento: 03/04/1997, residente e do-
miciliado em Marrocos, fi lho de Ahmed Ben Abderrahmane. A pretendente: MIMORINA 
AVELINO, profi ssão: assistente social, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, 
SP, data-nascimento: 27/12/1960, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Avelino Sobrinho e de Maria Gertrudes Avelino.

O pretendente: SEVERINO JOÃO DA SILVA, profi ssão: padeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 17/09/1977, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Severino da Silva e de Josefa Maria 
da Conceição. A pretendente: DAIANE JOSEFA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1988, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josefa Cecilia da Conceição.

O pretendente: PAULO SÉRGIO DA SILVA PINHEIRO, profi ssão: salgadeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Baixa Grande, BA, data-nascimento: 08/08/1980, residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Raimundo de Jesus Pinheiro e de Adela-
dia Maria da Silva. A pretendente: VIVIANE DA SILVA SANTOS, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Rodrigues dos Santos e de 
Maria Luzinete Rosa da Silva dos Santos.

O pretendente: RAIMUNDO AGOSTINHO SANTIAGO, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteiro, naturalidade: João Alfredo, PE, data-nascimento: 12/09/1967, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Agostinho Santiago Fi-
lho e de Maria Josefa da Conceição. A pretendente: JOSEFA GUIOMAR DE ABREU, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: João Alfredo, PE, data-nascimento: 
29/09/1961, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino An-
drade de Abreu e de Guiomar Maria da Conceição Abreu.

O pretendente: CHARLES SOUZA LIMA MATOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Colombo, PR, data-nascimento: 08/10/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Messias Romana Matos e de Marli Souza 
Lima. A pretendente: VITÓRIA VIEIRA BARBOSA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Antonio Barbosa e de Vanusa Vieira Fernandes.

O pretendente: LAECIO XAVIER DOS SANTOS, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Mortugaba, BA, data-nascimento: 24/08/1979, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de José Xavier dos Santos e de Ana Maria de Jesus. A 
pretendente: GISLAINE MARIA SANTANA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Pereira dos San-
tos e de Maria Lucia de Santana Santos.

O pretendente: MAYCON CAMPOS VIEIRA, profi ssão: auxiliar de logística, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1994, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Milton Vieira Soares e de Marli Campos Vieira. A pretendente: 
VITÓRIA BARBOSA BEZERRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1998, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Benedito Bezerra da Silva e de Catia do Couto Barbosa.

O pretendente: MARCOS ROBERTO FERREIRA DE SOUZA, profi ssão: administra-
dor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Ferreira de Souza e 
de Ernestina de Macedo Souza. A pretendente: FERNANDA LOPES SANTOS, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/01/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Ju-
vencio Santos e de Edna Lopes Santos.

O pretendente: PEDRO JUNIOR PONTES DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 28/06/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aderbal Bezerra da Silva e de Marina Pontes da 
Silva. A pretendente: FABRICIA BEZERRA DE OLIVEIRA, profi ssão: controladora 
de qualidade, estado civil: divorciada, naturalidade: Maribondo, AL, data-nascimento: 
17/06/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Aristeu 
Barbosa de Oliveira e de Maria Bezerra de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ CRISTIANO ROCHA, profi ssão: cobrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Marco, CE, data-nascimento: 04/08/1990, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Lopes Rocha e de Maria Zilá Silva Rocha. A preten-
dente: RENATA SILVA NUNES, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 27/10/1976, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odair Nunes e de Maria das Graças Silva Nunes.

O pretendente: ANDERSON RODRIGUES SANTOS DA CRUZ, profi ssão: vigilan-
te, estado civil: solteiro, naturalidade: Mairi, BA, data-nascimento: 28/02/1980, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adão Almeida da Cruz e 
de Cleusa Rodrigues Santos. A pretendente: ADRIANA PINHEIRO DOS SANTOS, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Uiraúna, PB, data-nascimento: 
27/09/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio 
dos Santos e de Maria Ivania Pinheiro da Silva Santos.

O pretendente: EDEMÍCIO FRANCISCO DOS SANTOS, profi ssão: servidor público, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 09/11/1959, resi-
dente e domiciliado em Osasco, SP, fi lho de Augusto Francisco Santos e de Josefa 
Bernardina Santos. A pretendente: RITA DE CACIA SANTOS, profi ssão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 07/05/1977, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cecilio Manoel dos Santos 
e de Maria Bernardina Santana.

O pretendente: FRANK RICHARD OLIVEIRA MACHADO, profi ssão: bombeiro civil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1980, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Francisco Machado e 
de Maria Helena Silva Oliveira. A pretendente: ALINE DA SILVA ALVES, profi ssão: 
aux. de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
23/10/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aurelio Quiri-
no Alves e de Antonia Nilda da Silva de Souza.

O pretendente: NILTON CARLOS DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Carpina, PE, data-nascimento: 10/06/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Izidro da Silva e de Josefa Maria da Silva. A 
pretendente: EVELYN SABBATINI DE ARRUDA FEITOSA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Panorama, SP, data-nascimento: 07/05/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Newton Feitosa e de Angela 
Sabbatini de Arruda.

O pretendente: JEAN VITOR MACHADO DE SOUZA, profi ssão: cabelereiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Vieira de Souza e de Maria 
Aparecida Costa Machado da Silva. A pretendente: REGINA NUNES PINHEIRO, pro-
fi ssão: aux. de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 14/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marcos Aurelio Pinheiro e de Vanda Nunes da Silva Pinheiro.

O pretendente: IVANILDO ELEOTERIO DA SILVA, profi ssão: marcineiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1981, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Candido da Silva e de Dirce Eleoterio 
da Silva. A pretendente: NATALY BENJAMIN BASTOS, profi ssão: operadora de co-
brança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Souza Bastos 
e de Isabel Cristina Benjamin.

O pretendente: RENAN MATSUKI DA SILVA, profi ssão: aux. de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wagner Alves da Silva e de Sidnéia Mat-
suki da Silva. A pretendente: KAREN CRISTINA ARRUDA JULIANI, profi ssão: op. 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Ale-
xandre Juliani e de Josileide Arruda Rodrigues.

O pretendente: LUIZ CARLOS DA FONSECA VALENÇA, profi ssão: pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1987, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Luiz Henrique Farias Valença e de Raquel Aloisia 
Fonseca. A pretendente: PRISCILA DA SILVA HENRIQUE, profi ssão: professora, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jair Henrique e de Marinês Luiza 
da Silva Henrique.

O pretendente: WILLIAM DE ASSIS GUILHERME, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Guilherme e de Shirley Aparecida de 
Assis Guilherme. A pretendente: JOELMA ANSELMO CARVALHO, profi ssão: cabe-
lereira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Anselmo Carvalho 
e de Zezenita Imidia de Jesus.

O pretendente: JOSÉ MAÉRCIO MONTEIRO JÓ, profi ssão: técnico de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Jataúba, PE, data-nascimento: 15/05/1974, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Monteiro Filho e de Ge-
raldina Monteiro Jó. A pretendente: MARIA JOSÉ NETO, profi ssão: técnica de en-
fermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Poço Redondo, SE, data-nascimento: 
23/12/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aluiz José 
Neto e de Beatriz Gomes dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: analista tri-
butário, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 15/11/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime Pereira dos Santos 
e de Marlene de Fátima Pereira dos Santos. A pretendente: ROSANA BARBOZA DE 
OLIVEIRA, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 25/11/1980, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Osmar 
Barboza de Oliveira e de Maria Lucia de Oliveira.

O pretendente: GIVANILDO MANOEL DA SILVA JÚNIOR, profi ssão: op. de cobran-
ça, estado civil: solteiro, naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 18/06/1999, 
residente e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Givanildo Manoel da Silva e 
de Luciéte Martins de Souza Silva. A pretendente: NATHALIA COSTA DE SOUZA, 
profi ssão: op. de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 30/11/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Rônie de Souza e de Catia Costa do Nascimento Souza.

O pretendente: VINICIUS MAGALHÃES DE FREITAS, profi ssão: orientador de es-
tacionamento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/05/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Cor-
rea de Freitas e de Edineia Magalhães de Freitas. A pretendente: BEATRIZ HELENA 
SANTOS, profi ssão: operadora de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Batista dos Santos Filho e de Marta da Conceição.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DA SILVA, profi ssão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 13/10/1971, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Sousa da Silva e de Vilma Carvalho da 
Silva. A pretendente: MARIA SELMA DE JESUS, profi ssão: aux. de serviços gerais, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ubai, MG, data-nascimento: 06/10/1975, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dioguina de Jesus.

O pretendente: LUIS CARLOS BARBOSA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de almoxa-
rifado, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agenor Barbosa da Silva 
e de Jandira Maria da Silva. A pretendente: PAMELA GOUVEIA, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1993, resi-
dente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Jose Paulo Gouveia e de 
Adriana Cristina da Costa.

O pretendente: JORGE MOURA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 11/04/1979, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvino Barbosa da Silva e de Sonia 
Ribeiro de Moura. A pretendente: FERNANDA DA SILVA, profi ssão: pedagoga, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São caetano do Sul, SP, data-nascimento: 15/04/1979, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Sebastião Jesus da Silva e de Maria 
Campos da Silva.

O pretendente: AUXILIADORA ALVES DA SILVA DE SOUSA, profi ssão: auxiliar de re-
cuperação de veí, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/03/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Oliveira 
de Sousa e de Maria Alves de Souza. A pretendente: PALOMA APARECIDA MIRANDA 
DOS SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 28/03/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Edilson Aparecido dos Santos e de Maria de Lourdes Miranda dos Santos.

O pretendente: WALTER PINHEIRO DOS SANTOS, profi ssão: técnico em eletrôni-
ca, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves dos Santos 
e de Fatima Craveiro Pinheiro. A pretendente: EVELIN MONTEIRO DE ALMEIDA, 
profi ssão: concierge, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 11/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Donaldo 
Souza de Almeida e de Rosemeire Monteiro.

O pretendente: BRUNO DOS SANTOS MENDONÇA, profi ssão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1995, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista de Mendonça e de Sueli Dias dos 
Santos. A pretendente: GABRIELE MENDES DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1997, residente e do-
miciliada nesta Capital, SP, fi lha de Donizete dos Santos e de Sandra Mendes dos Santos.

O pretendente: RENATO RODRIGO DOS SANTOS RAIMUNDO, profi ssão: porteiro de 
edifícios, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Raimundo e de Yeda 
Teresinha dos Santos Raimundo. A pretendente: NAYARA LOURENÇO DA SILVA, profi s-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimen-
to: 01/02/1997, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Natanael 
Lourenço da Silva e de Dadivas Antonia Guilhermina da Silva.

O pretendente: FELY TSEVI MBETE, profi ssão: auxiliar de preparo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: de aldeia Tshela, setor de Nzobe Luzi, Congo, República Democráti-
ca do Congo, data-nascimento: 08/05/1978, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Mbete Puati e de Simba Puati. A pretendente: MARIVALDA REIS 
DA SILVA, profi ssão: enfermeira técnica, estado civil: solteira, naturalidade: Salvador, 
BA, data-nascimento: 19/06/1962, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Florisvaldo Conceição da Silva e de Adalgisa Reis da Silva 


