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“A sabedoria dos 
crocodilos consiste 
em verter lágrimas 
quando querem 
devorar”. 
Francis Bacon (1561/1626)
Filósofo inglês

BOLSAS
O Ibovespa: +2,38% Pontos: 
72.511,78 Máxima de +2,92% : 
72.896 pontos Mínima estável: 
70.827 pontos Volume: 10,01 
bilhões Variação em 2017: 20,4% 
Variação no mês: -2,42% Dow 
Jones: +0,84% 
(18h32) Pontos: 23.465,83 
Nasdaq: +1,37% (18h32) Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2785 Venda: R$ 3,2790 
Variação: -0,93% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,35 Venda: R$ 3,45 
Variação: -0,96% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2802 Venda: R$ 
3,2808 Variação: -0,08% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2300 
Venda: R$ 3,4200 Variação: 
-0,87% - Dólar Futuro (dezem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,21% ao 
ano. - Capital de giro, 10,91% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.278,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,03% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,100 
Variação: -1,04%.

bro) Cotação: R$ 3,2800 Variação: 
-1,18% - Euro (18h32) Compra: 
US$ 1,1761 Venda: US$ 1,1762 
Variação: -0,07% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8550 Venda: R$ 
3,8570 Variação: -1,18% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7570 Ven-
da: R$ 4,0000 Variação: -0,99%.

tos: 6.798,39 Ibovespa Futuro: 
+2,07% Pontos: 72.800 Máxi-
ma (pontos): 73.265 Mínima 
(pontos): 71.370. Global 40 
Cotação: 921,128 centavos de 
dólar Variação: +0,24%.

O estudo que mede o 
comportamento dos 
principais movimentos 

econômicos registrou nova 
alta em outubro, confi rmando 
a tendência de crescimento da 
economia brasileira. O Indica-
dor Antecedente Composto 
da Economia (Iace) para o 
Brasil subiu 0,6%, em outubro 
sobre setembro, chegando 
aos 110,9 pontos. Dos oito 
componentes do Iace, seis 
ajudaram a elevar a taxa. A 
maior participação partiu do 
Índice de Expectativas do 
Setor de Serviços, que teve 
alta de 2,3%.

A medição, feita pelo Insti-
tuto Brasileiro de Economia 

Economia deve continuar 
crescendo, ainda que devagar, 
indica pesquisa da FGV

da Fundação Getúlio Vargas 
(Ibre/FGV), em parceria com o 
instituto de consultoria norte-
-americano The Conference 
Board (TCB), avalia as mais 
importantes ações do mercado 
de capitais, títulos públicos 
e pesquisas de sondagem da 
confi ança de empresários e 
consumidores. Já em relação 
ao Indicador Coincidente Com-
posto da Economia (ICCE) do 
Brasil, que analisa o momento 
atual da economia, houve pe-
quena queda de 0,1%, fi cando 
em 99,5 pontos. 

Essa foi a primeira redução 
desde março, mas ela não signi-
fi ca uma mudança no processo 
de crescimento econômico, 

segundo avalia o economista 
Paulo Picchetti, responsável 
pela pesquisa. Para ele, isso 
mostra apenas um ritmo mais 
lento. “O resultado demonstra 
a lentidão da retomada no nível 
de atividade. Mas, ainda que 
lentamente, esta recupera-
ção deve ter prosseguimento, 
como apontado pelo Iace”, 
afi rma ele.

De acordo com a pesquisa, 
cada um dos oito componentes 
econômicos analisados vem se 
mostrando, individualmente, 
efi ciente em antecipar tendên-
cias econômicas. Reunidos no 
Iace, eles funcionam como es-
pécie de fi ltro para os “ruídos”, 
o que ajuda a identifi car a real 

O resultado demonstra a lentidão da retomada no nível de atividade.
Mas, ainda que lentamente, esta recuperação deve ter prosseguimento.

tendência econômica.
Lançado em julho de 2013, o 

Iace permite uma comparação 
direta dos ciclos econômicos 

do Brasil com os de outros 11 
países e regiões já cobertos 
pelo The Conference Board: 
China, Estados Unidos, Zona 

do Euro, Austrália, França, 
Alemanha, Japão, México, 
Coreia, Espanha e Reino 
Unido (ABr).

Gasolina e diesel
A Petrobras anunciou que a 

partir da zero hora de hoje (17), 
reduzirá os preços da gasolina e 
do diesel nas refi narias em todo o 
país. Segundo nota divulgada pela 
empresa, o diesel terá redução de 
1,3%, enquanto a gasolina cairá 
0,38%. No sobe e desce dos preços 
dos dois produtos nas refi narias, 
esta é a sexta queda de preços so-
mente este mês para o óleo diesel.

Em resposta a uma pro-
vocação do presidente do 
Sebrae nacional, Guilherme 
Afi f, o presidente Temer disse 
ontem (16), que vai apoiar a 
proposta que cria o Cadastro 
Positivo das Micro e Pequenas 
Empresas. “Precisamos pensar 
em dar uma espécie de prêmio 
para aqueles bons pagadores. 
Quero dizer que vou apoiar 
esse projeto”, afi rmou Temer ao 
participar da Semana Global do 
Empreendedorismo do Sebrae. 

Afi f lembrou que hoje 84% 
das micro e pequenas empre-
sas não têm acesso a crédito. 
Segundo ele, os grandes bancos 
têm difi culdade para conversar 
com os pequenos empresários. 
Também afi rmou que - com o 
apoio de Temer - a proposta 
tem condições de ser votada 
pelo Congresso ainda este 
ano. Para acelerar a análise da 
matéria, a ideia é fazer com que 
o projeto, que está na Câmara, 
passe a tramitar em regime de 
urgência “com a garantia de 
não veto do governo”. 

Nesse projeto seriam in-
cluídos novos itens. Além da 

Presidente Temer na abertura 
da Semana Global do 

Empreendedorismo 2017.

O interesse crescente dos 
agentes econômicos pelo uso 
das chamadas moedas virtu-
ais levou ontem (16) o Banco 
Central (BC) a divulgar co-
municado em que alerta para 
o risco desse tipo de moeda, 
que, além de não ser emitida, 
não tem a garantia de qualquer 
autoridade monetária.

De acordo com o BC, as moe-
das virtuais podem também 
não ter a garantia de conversão 
para moedas soberanas, como, 
por exemplo, a libra esterlina, 
e “tampouco são lastreadas em 
ativo real de qualquer espécie, 
fi cando todo o risco com os 
detentores”. “Seu valor decorre 
exclusivamente da confi ança 
conferida pelos indivíduos ao 
seu emissor”, diz ainda o co-
municado.

O BC ressalta que empresas 
que negociam ou guardam 
moedas virtuais em nome de 
outras pessoas, sejam físicas 
ou jurídicas, não são reguladas, 
autorizadas ou supervisionadas 
pelo Banco Central do Brasil. 
“Não há, no arcabouço legal e 
regulatório relacionado com o 
Sistema Financeiro Nacional, 

Há dúvida sobre a conversão 
das moedas virtuais para 

ativos ‘do mundo real’.

O ministro do STF, Gilmar 
Mendes, disse ontem (16) 
que é preciso corrigir abusos 
na celebração de acordos de 
delação premiada formaliza-
dos pelo Ministério Público 
Federal (MPF). O comentário 
do ministro foi feito após a 
decisão do ministro Ricardo 
Lewandowski, que devolveu 
à PGR acordo de colaboração 
do publicitário Renato Pereira, 
responsável por campanhas 
eleitorais do PMDB do Rio 
de Janeiro, entre elas as do 
ex-governador Sérgio Cabral 
e do atual governador, Luiz 
Fernando Pezão.

Ao avaliar as colaborações, 
Mendes disse que o Supremo 
discute há muito tempo o 
aperfeiçoamento das delações, 
no entanto, eventuais erros 
não podem contaminar o me-
canismo de investigação. “É 
importante que eventuais erros 
que ocorram não contaminem 
o próprio instituto, porque 
daqui a pouco nós passamos a 
cogitar da sua própria extinção 
por conta dos abusos. É preciso 
corrigir os abusos”, afi rmou.

Na terça-feira (14), Lewan-
dowski devolveu à PGR pedido 
de homologação do acordo de 
Renato Pereira. Na decisão, 
Lewandowski pediu que algu-

Gilmar: erros na defi nição 
de colaborações premiadas 

devem ser corrigidos.

Já estão em vigor as novas 
regras de processos administra-
tivos do Banco Central (BC) e 
da Comissão de Valores Mobi-
liários (CMV), com o objetivo 
de combater crimes contra o 
sistema fi nanceiro nacional. 
A nova lei tem origem no pro-
jeto da Câmara, aprovado no 
Senado no dia 25 de outubro. 
A matéria define infrações, 
penas, medidas coercitivas e 
meios alternativos de solução 
de controvérsias aplicáveis aos 
bancos e outras instituições su-
pervisionadas pelo BC. O texto 
lista 17 tipos de infrações,  entre 
elas, manipulação do mercado 
de capitais, uso de informações 
privilegiadas (insider trading) 
e exercício irregular de cargo, 
profi ssão, atividade ou função. 

Estão defi nidas na norma 
penas que podem ser aplicadas 
aos infratores. São elas: censura 
pública, multa, proibição de 

Relator do projeto, senador 
Armando Monteiro (PTB-PE).
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São Paulo – De olho na reto-
mada da economia, a fi lial da 
Volkswagen no Brasil planeja 
chegar a 2020 com um ritmo de 
produção de 800 mil veículos 
por ano, mais do que o dobro 
do volume alcançado no ano 
passado, de 324,8 mil unidades, 
mas ainda abaixo do auge regis-
trado em 2010, de 1 milhão de 
unidades. Além disso, a empre-
sa espera atingir, também até 
2020, a liderança do mercado 
nacional ou, pelo menos, estar 
entre os primeiros, com uma 
participação de 16% ou 17%, 
ante 11% em 2016.

As metas foram anunciadas 
ontem (16), pelo novo presiden-
te da montadora no País, Pablo 
Di Si, em evento de lançamento 
do novo sedan da marca, o 
Virtus. Para 2018, o executivo 
espera que o mercado total che-
gue a 2,5 milhões de unidades, o 
que representaria crescimento 
de 16% em relação à previsão 
para este ano. Boa parte do 
otimismo, segundo o executivo, 
é explicada pelos sinais de reto-
mada da economia. “O trabalho 
feito com a infl ação é fantás-
tico, o crédito está crescendo 
a cada mês e, por seis meses 
seguidos, o desemprego está 
caindo. A economia descolou 
um pouco da política e está

Novo presidente da Volkswagen 
no País, Pablo Di Si.

Doria ampliará 
oferta de orgânicos

São Paulo - Após a polê-
mica envolvendo a oferta da 
farinata nas escolas da rede 
municipal, a Prefeitura de São 
Paulo anunciou o Programa 
Alimento Saudável, com o 
objetivo de ampliar a compra 
de orgânicos utilizados na 
merenda das escolas da rede 
municipal de ensino. O progra-
ma apresentado ontem (16), 
prevê também a criação de 200 
novas hortas pedagógicas nas 
escolas e ampliação da compra 
de produtores familiares e de 
agricultores locais. A previsão é 
que o gasto com orgânicos este 
ano chegue a R$ 4,5 milhões.

A rede municipal de ensino 
fornece 2,2 milhões de refeições 
por dia. Doria reiterou ter desis-
tido do projeto de implementar 
a farinata na escolas municipais. 
“Decretamos que não utilizare-
mos a farinata não pelo aspecto 
intrínseco, mas pela polêmica 
em torno dela. Entendemos 
que não seria adequado insistir 
nesse projeto”, disse (AE).

D
iv

ul
ga

çã
o

Lei para combate a crimes no 
sistema fi nanceiro já está valendo

afi rmou que a falta de regras 
claras colocava em risco a efi -
cácia das ações de supervisão 
do BC. 

“O novo marco regulatório 
permitirá ao Banco Central 
coibir de forma mais efi caz a 
repetição ou a perpetração de 
práticas como a realização de 
operações fi nanceiras irregu-
lares e fraudes em instituições 
fi nanceiras que levem à liquida-
ção extrajudicial”, disse.  

A nova lei também muda as 
regras do acordo de leniência, 
agora chamado de acordo ad-
ministrativo em processo de 
supervisão. Ele vale para pes-
soas físicas e jurídicas que con-
fessarem crimes. Quem aderir 
ao acordo tem direito a extinção 
da ação punitiva ou redução da 
penalidade de um a dois terços. 
Mas precisa apresentar provas 
e cooperar para a apuração dos 
fatos (Ag.Senado).

prestação de determinados 
serviços, inabilitação para 
atuar como administrador e 
para exercer cargo estatutário 
e cassação da autorização para 
funcionamento. O relator do 
projeto na Comissão de As-
suntos Econômicos, senador 
Armando Monteiro (PTB-PE), 

Ações para incentivar micro 
e pequenas empresas

criação do Cadastro Positivo, 
o texto contemplaria o refi-
nanciamento de dívidas de 
cerca de 590 mil empresas 
que receberam notificação e, 
caso não paguem as dívidas, 
serão excluídas do regime do 
Simples. Outra medida seria 
a criação da Empresa Sim-
ples de Crédito. Essa última 
modalidade é uma novidade 
(ABr).

Gilmar Mendes e os abusos 
nas delações premiadas

mas cláusulas sejam revistas. 
Ao negar momentaneamente 
o pedido para homologar a 
colaboração, o ministro não 
concordou com cláusulas 
que foram fechadas pela PGR 
durante a gestão do então 
procurador-geral da República 
Rodrigo Janot, por entender 
que a maioria dos benefícios 
não pode ser concedida pelo 
Ministério Público. 

Para Lewandowski, o perdão 
de penas privativas de liber-
dade e a suspensão do prazo 
prescricional somente podem 
ser determinadas por meio de 
sentença judicial (ABr).

BC alerta sobre riscos do 
uso das moedas virtuais

dispositivo específico sobre 
moedas virtuais. O Banco Cen-
tral do Brasil, particularmente, 
não regula nem supervisiona 
operações com moedas virtu-
ais”, acrescenta.

No comunicado, o BC diz que 
está atento à evolução desse 
tipo de moedas e acompanha 
as discussões sobre elas nos 
foros internacionais “para fi ns 
de adoção de eventuais medi-
das, se for o caso, observadas 
as atribuições dos órgãos e das 
entidades competentes” (ABr).

Volkswagen quer dobrar 
produção até 2020 

crescendo”, afi rmou Di Si.
A Volkswagen foi a montadora 

que mais perdeu espaço no Bra-
sil durante a queda do mercado 
de veículos nos últimos quatro 
anos, de 2013 a 2016. Enquanto 
as vendas do setor como um 
todo tiveram queda de 46% 
nesse período, as da Volkswagen 
recuaram 70%. Para apoiar a 
recuperação de mercado es-
perada até 2020, a Volkswagen 
planeja investir R$ 7 bilhões no 
Brasil, dos quais R$ 2,6 bilhões 
serão destinados à fábrica de 
São Bernardo do Campo. O res-
tante será distribuído entre as 
outras três fábricas (São Carlos 
e Taubaté, no interior de São 
Paulo, e São José dos Pinhais, no 
Paraná), mas ainda sem valores 
defi nidos (AE).
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As redações estão à beira 
de um ataque de nervos. 
As informações para 
serem transformadas 
em notícias chegam por 
vários canais.

Pela reportagem, apura-
ção, os mais variados 
sites e plataformas digi-

tais, releases físicos ou virtuais, 
e também pelo Face book, 
Google ou What´s app. Este não 
para de divulgar informações 
de origem pública, de outros 
veículos, de grupos com par-
ticipantes pré  selecionados 
ou de mensagens individuais. 

Pessoas e telefones que 
nunca vimos, de repente, 
aparecem no celular e trazem 
uma informação que aparente-
mente pode ser transformada 
em notícia. Será verdade? Era 
mais fácil avaliar  antes da teia 
de comunicação informacional 
se estruturar. A identifi cação 
da fonte era o primeiro passo 
para atestar se o que chegava 
era falso ou verdadeiro. Se es-
tava exposto em um veículo de 
credibilidade, meio caminho 
andado. Ainda assim é preciso 
averiguar. E se o colega errou? 

Com o advento das mídias 
sociais há uma verdadeira 
avalanche de informações que 
brotam durante todo o dia e 
uma boa parte delas, falsas. 
Umas dolosamente falsas. O 
primeiro alvo é e reputação 
de pessoas, de preferência 
conhecidas; marcas, de prefe-
rência globais; instituições, de 
preferência de entidades que 
tem uma determinada posição 
sobre assuntos polêmicos.

Khadafi  morreu. Vários veí-
culos consultados confi rmam a 
informação e que já se trans-
formou em notícia. Trump 
mandou tirar o busto de Martin 
Luther King do salão oval da 
Casa Branca. Com a fama que 
o histriônico americano tem, só 
pode ser verdade. Não era. A 
fonte, um repórter da revista 
Time errou. E a montanha de 
coisas que chega via what´s  
app? O político fez uma ligação 
que foi grampeada e nela conta 
como conseguiu milhões para 
suas despesas pessoais e o que 
sobrou aplicou na campanha. 

A precariedade, a diminui-
ção de jornalistas na redação, 
a pressa de divulgar antes da 
concorrência não justifi cam 
divulgar, ou reproduzir a 
informação sem boa dose de 

apuração. É preciso checar 
nome, endereço, evidências 
em contrário, identificar a 
fonte se for possível. A origem 
pode ser de um adversário ou 
de um bot à serviço sabe-se lá 
de quem e  qual causa. Por isso 
o risco é maior consideradas as 
transformações pelo que pas-
sam os veículos e os jornalistas. 

Não é fácil estar atento para 
investigar evidências e pistas 
que vão contra o palpite, ou 
preferência pessoal do jorna-
lista. Este precisa identifi car 
as bolhas de informação es-
pecialmente as que lhe são 
simpáticas e comungam com 
a sua visão de mundo, aquela 
que gosta de ouvir e falar para 
fortalecer sua convicção. 

Será verdade ? É possível 
conter a histeria de divulgar 
algo que parece que vai causar 
grande impacto no púbico alvo, 
promover o veículo ou plata-
forma que carregou e notícia e 
dar notoriedade ao jornalista ? 
Nunca o ditado dito por minha 
vó foi tão útil: quem tem pres-
sa come cru. Contemplar os 
vários lados e pontos de vista 
ajuda, é preciso separar, como 
dizia o velho Mark  Twain,  o 
joio do trigo. 

O que de fato aconteceu e o 
que é ou fantasia, ou notícia fal-
sa? Fake News hoje já faz parte 
de dicionário da língua inglesa. 
Mais do que nunca o jornalista 
tem que usar o ponto de in-
terrogação como instrumento 
de trabalho diário. Diante da 
realidade da confl uência de 
mídias uma notícia não espera 
mais 24 horas, ou uma semana  
para chegar em uma banca de 
jornal ou na porta da casa de 
um assinante. Ela pulula na tela 
do celular com sinal sonoro, e 
viaja de metrô, ônibus e em 
alguns casos, de avião. 

O gesto de ler, ouvir, ver  é 
imediato. Mesmo sorrateira-
mente durante uma palestra 
ou uma aula na escola. O 
impacto também é imediato 
e daí sobrevém o comparti-
lhamento nas redes pessoais. 
Não se pode esquecer que com 
a tecnologia à disposição dos 
proprietários de smart phones 
qualquer pessoa pode se tornar 
um repórter ou editor. 

Se o seu público vai aceitar 
ou não o que divulga depende 
do seu chapéu de reconhecida 
credibilidade. 

(*) - É âncora do Jornal da Record 
News e ex apresentador

do Roda Viva.
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“Cem Anos de Solidão” 
será escrito em braille 

Após uma doação realizada 
pela ONG ‘Once de Espanha’ 
para a biblioteca nacional da 
Colômbia, defi cientes visuais 
vão poder ler, pela primeira vez, 
em braille, o livro “Cem Anos 
de Solidão”, de Gabriel García 
Marquez. A edição em braille da 
obra terá seis volumes estará 
disponível a partir de dezem-
bro na Biblioteca Nacional da 
Colômbia.

“É um trabalho bem grande, 
porque um livro em braille é vo-
lumoso, uma vez que as páginas 
têm um espaço maior do que os 
livros comuns. Então, quando 
alguém inicia a tarefa de publicar 
um livro em braille, geralmente 
possui diversos volumes”, disse 
o coordenador da Biblioteca 
Nacional, Camilo Páez.

Além dos livros, a doação 
também incluiu diversos equi-
pamentos eletrônicos especiais 
para que a biblioteca use para 
ajudar as pessoas cegas ou com 
pouca visão. De acordo com 
dados do Instituto Nacional 
para Cegos da Colômbia (Inci), 
existem no país mais de 1,2 
milhão de pessoas com cegueira 
parcial ou total (ANSA).

DF começa a 
adotar a carteira de 
motorista digital

O Detran-DF lançou ontem (16) 
o serviço de Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) no formato di-
gital. A CNH eletrônica substitui a 
impressa, uma vez que ambas têm 
o mesmo valor jurídico. A versão 
digital do documento valerá para 
todo o território nacional. Depois 
do estado de Goiás, o DF é a 
segunda unidade da Federação a 
informatizar o serviço. Na prática, 
a CNH digital facilitará a identifi -
cação, tanto para os condutores 
quanto para os agentes de trânsito.

De acordo com o diretor do 
Denatran, Elmer Vincenzi, o aper-
feiçoamento da segurança na CNH 
digital irá minimizar a ocorrência 
de fraudes e proporcionará maior 
comodidade ao cidadão. “Qual-
quer cidadão e qualquer setor da 
sociedade poderão ter acesso à 
comprovação dos dados, seja em 
uma relação civil ou numa relação 
empresarial, como as que envol-
vem bancos, cartórios e empresas 
de locadoras de veículos”, disse 
Vincenzi.

O aplicativo da CNH digital pode-
rá ser baixado nas plataformas Goo-
gle Play e App Store. Os condutores 
que já possuem a CNH impressa 
com o QR Code (código de leitura 
digital para celulares) poderão soli-
citar o documento digital no portal 
de serviços do Denatran. Além de 
estar com os dados atualizados no 
sistema do Detran, é necessário 
que o condutor tenha recebido a 
habilitação depois de maio, mês 
em que as carteiras de motorista 
começaram a ser confeccionadas 
com o QR Code (ABr). 

O padre Fidelis Mukonori 
está atuando como in-
termediário entre Muga-

be e os generais, que tomaram 
o poder na quarta-feira (15).

A fonte não pôde dar detalhes 
das conversas, que parecem 
buscar uma transição suave e 
pacífi ca após a saída de Muga-
be, que comanda o Zimbábue 
desde sua independência em 
1980. Visto ainda por muitos 
africanos como herói da liber-
tação, Mugabe é repudiado no 
ocidente, que o vê como um 
déspota, cujas desastrosas me-
didas econômicas e disposição 
de recorrer à violência para se 
manter no poder destruíram um 
dos Estados mais promissores 
da África.

Relatos levam a crer que o 
ex-diretor de segurança Em-

O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe.

A pintura “Salvator Mundi”, 
atribuída a Leonardo da Vinci, 
tornou-se a obra de arte mais 
cara da história ao ser leiloada 
por US$ 450 milhões (cerca 
de R$ 1,5 bilhão) na noite de 
quarta-feira (15) em Nova 
York. O quadro, de cerca de 
500 anos, retrata Jesus Cristo 
como salvador do mundo e é a 
única pintura do gênio italiano 
que pertence a uma coleção 
particular. Estima-se que 
ela tenha sido pintada após 
1505, cerca de 15 anos antes 
da morte de Da Vinci - que 
ocorreu em 1519.

A peça já havia sido leiloada, 
em 1958, por “apenas” R$ 10 
mil porque era considerado 
que a pintura havia sido feita 
por um dos aprendizes do 
italiano - e não por ele. Até 
hoje, especialistas têm dúvi-
das sobre a autoria da obra.

Historiadores acreditam 
ainda que o quadro pertencia 
à coleção do rei Carlos I, nos 
anos 1600, e ela voltou ao 

A pintura ‘Salvator Mundi’, atribuída a Leonardo da Vinci.

Em uma mensagem enviada 
aos participantes de uma con-
ferência iniciada ontem (16) no 
Vaticano sobre o “fi m da vida”, 
o papa Francisco afi rmou que 
é “moralmente lícito renunciar 
à aplicação de um tratamento 
terapêutico, ou suspendê-lo, 
quando o seu uso não cor-
responde a um critério ético 
e humanístico”. E que isso é 
um “suplemento de sabedoria, 
porque hoje é mais insidiosa a 
tentação de insistir com trata-
mentos que produzem efeitos 
potentes sobre o corpo, mas, 
às vezes, não provocam o bem 
integral da pessoa”. 

A carta de Francisco foi 
enviada ao participantes do 
“Encontro Regional Europeu” 
da World Medical Association. 
No documento, o Papa cita a 
declaração sobre eutanásia 
de 5 de maio de 1980 e afi rma 
que ‘renunciar ao tratamento 
médico’ não signifi ca optar 
pela eutanásia, a qual conti-
nua ilegal.

“As intervenções sobre o 

Papa Francisco: “o respeito à dignidade do ser humano” deve 
pautar todo o tratamento.
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O Estado de São Paulo 
passou a integrar o sistema 
de alertas de desastres nacio-
nais por celular coordenado 
pela Defesa Civil nacional. Os 
paulistas já podem cadastrar 
suas linhas para receber men-
sagens sobre riscos de tem-
pestades, raios, enchentes, 
deslizamentos e emergências 
de verão. O modelo já está 
ativo no Paraná e em Santa 
Catarina e deve alcançar 
todos os estados até março 
de 2018.

O serviço é gratuito e os 
proprietários de celular re-
ceberão por SMS uma mensa-
gem gravada da Defesa Civil 
Nacional informando sobre a 
novidade e orientando o que 
fazer para cadastrar-se. Mas 
quem quiser se antecipar 
pode solicitar o envio dos 
avisos mandando mensagem 
para o número 40199 com 
o seu Código de Endere-
çamento Postal (CEP). Os 
alertas são enviados tanto 
pelo Centro Nacional de 
Gerenciamento de Riscos e 

Mugabe resiste à pressão para 
deixar governo do Zimbábue

O presidente Robert Mugabe insiste que é o único governante legítimo do Zimbábue, disse uma fonte 
de inteligência ontem (16), e está resistindo à mediação de um padre católico que visa a conceder ao 
ex-guerrilheiro, de 93 anos, uma saída honrosa na esteira de um golpe militar

segurança. 
Apesar da admiração ainda 

existente por Mugabe, o povo 
é pouco afeito a Grace, de 52 
anos, ex-datilógrafa do gover-
no que começou um caso com 
Mugabe no início dos anos 
90, enquanto sua primeira 
mulher, Sally, era afetada por 
uma doença renal. Apelidada 
de “DisGrace” ou “Gucci Gra-
ce” devido à sua preferência 
por marcas famosas, ela teve 
uma ascensão meteórica nas 
fileiras do partido do marido, 
o Zanu-PF, nos últimos dois 
anos. Isso levou à demissão 
de Mnangagwa uma semana 
atrás -- uma manobra que 
se acredita ter sido realiza-
da para abrir caminho para 
Grace suceder Mugabe (ABr/
Reuters).

merson Mnangagwa, demitido 
da Vice-Presidência no mês 
passado, está elaborando uma 
visão pós-Mugabe para o país 
com os militares e a oposição 
há mais de um ano.

A África do Sul informou que 

Mugabe relatou ao presidente 
sul-africano, Jacob Zuma, por 
telefone, que está confi nado 
à sua casa, mas que de resto 
está bem e que os militares o 
estão mantendo e a sua família, 
inclusive a mulher Grace, em 

Obra de Leonardo da Vinci 
bate recorde em leilão

“conhecimento público” em 
2005. E, antes de ir para o leilão 
em Nova York, ela pertencia ao 
russo Dmitry Rybolovlev, que 
havia pagado US$ 127,5 milhões 
(R$ 420,7 milhões) em 2013 
pela peça.

A casa de leilões Christie’s 
havia estimado um valor mí-
nimo de US$ 100 milhões (R$ 
330 milhões) para a obra. Assim 

que a venda foi fi nalizada, 
aplausos foram ouvidos entre 
os participantes do leilão, mas 
o nome do comprador não 
foi anunciado. A obra de arte 
mais cara a ser leiloada era 
o quadro “Interchange”, de 
Willem De Kooning, vendido 
em setembro de 2015 por US$ 
300 milhões (R$ 990 milhões) 
- (ANSA).

Papa: é ‘moralmente lícito’ 
renunciar a curas médicas

corpo humano estão cada 
vez mais efi cientes, mas nem 
sempre resolvem”, pontuou. 
“A escolha de suspender o 
tratamento de cura é assumir, 
responsavelmente, o limite da 
condição humana mortal, no 
momento em que se percebe 
que não há mais como enfrentar 
[a doença]”, comentou.

O Papa também ressaltou 
que três aspectos devem ser 
considerados na relação entre 
médicos e pacientes: o objeto 

moral, as circunstâncias e in-
tenções do sujeito envolvido. 
Nesse sentido, Francisco diz 
que “o respeito à dignidade 
do ser humano” deve pautar 
todo o tratamento, deixando 
com o paciente “as decisões a 
serem tomadas”, caso ele tenha 
“competências e capacidades” 
para isso. A conferência ini-
ciada ontem (16) no Vaticano 
reúne especialistas de mais de 
30 países. Os debates serão 
encerrados hoje (17) -(ANSA).

São Paulo passa a ter serviço de 
alerta para desastres naturais

Desastres (Cenad) quanto 
pela Defesa Civil do estado 
ou do município ao qual o 
celular está vinculado.

O sistema de alertas foi 
implantado inicialmente no 
Paraná e em Santa Catarina 
em outubro, após períodos de 
testes realizados pela Anatel 
em 20 municípios catarinen-
ses a partir de fevereiro e em 
cinco paranaenses desde ju-
nho. Hoje, 579 mil moradores 
dos dois estados já utilizam o 
serviço. De 8 de fevereiro a 10 
de novembro foram dispara-
das 330 notificações de alerta 
que resultaram em mais de um 
milhão de mensagens (ABr).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais
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de confi ança, ou ligue para
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A - Recolocação Profi ssional
O Yiesia fi rmou parceria com o curso de Fonoaudiologia da Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa para atendimento dos refugiados de diversos 
países que fazem parte do Projeto Caleidoscópio, que objetiva aproximar em-
presas brasileiras de pequeno e médio porte dos executivos estrangeiros, no 
intuito de promover transformações na cultura organizacional das empresas 
e, ao mesmo tempo, capacitar esses profi ssionais a adaptar-se ao mercado 
nacional. O Yiesia é uma consultoria estratégica em Governança e gestão 
pautada na abordagem multifocada e humanizada da gestão empresarial 
para geração de valor para o negócio. Saiba mais em (http://yiesia.com.br/).

B - Moda Sustentável
O segmento da moda promove tendências e a sustentabilidade é uma delas. 
Esse é um dos temas que estão entre os pilares da Unibes Cultural, que abre 
seu espaço para um debate sobre a moda sustentável: a primeira semana de 
moda sustentável do País, a ‘Brasil Eco Fashion Week’, que acontece entre 
os próximos dias 21 e 24 (terça a sexta-feiras). Uma resposta à crescente de-
manda por um mercado de moda engajado a valores humanos, consciência de 
consumo e preservação ambiental. Serão quatros dias de desfi les, showrooms, 
espaço lab de inovação, palestras, mostra de looks, espaço moda ativismo, 
debates e workshops, com objetivo de sensibilizar, inspirar e fomentar a moda 
ética e consciente. Daiba mais: (www.unibescultural.org.br). 

C - Administração Industrial 
O Curso de Especialização em Administração Industrial (CEAI) foi criado 
no Departamento de Engenharia de Produção da Poli/USP e coordenado 
por professores da instituição, seguindo a tradição de pioneirismo. O CEAI 
é realizado pela Fundação Vanzolini mediante um convênio entre as institui-
ções. Os alunos têm uma experiência customizada e podem escolher uma 
grade de disciplinas adequadas à sua condição ou trajetória profi ssional 
através de disciplinas que se dividem em fundamentais e complementares. 
Quando aprovados em determinados conjuntos de disciplinas, os alunos 
recebem um certifi cado de aperfeiçoamento. O curso  está com inscrições 
abertas para a turma de janeiro. Mais informações em: (https://vanzolini.
org.br/cursos/curso-de-especializacao-em-administracao-industrial-ceai/). 

D - Programa de Estágio
A Thomson Reuters, provedora líder mundial de informação e tecnolo-
gia, anuncia o seu Programa de Estágio 2018. As inscrições devem ser 

realizadas até segunda-feira (20). São 27 vagas disponíveis para atuação 
em São Paulo, Campinas ou Juiz de Fora. Conta com vagas direciona-
das para as áreas: Comercial, Editorial, Finanças, Gerenciamento de 
Produtos, Jornalismo, Jurídico, Marketing, RH, TI e áreas correlatas. O 
processo seletivo é uma oportunidade para os jovens alavancarem suas 
carreiras profi ssionais. O programa objetiva reforçar a importância de 
incentivar jovens a inovarem no início de suas carreiras em um ambiente 
de negócios mais dinâmico e desafi ador. Saiba mais em: (https://www.
atsglobe.com/oportunidades/thomsonreuters2018/).

E - Indústria Química
A Associação Brasileira da Indústria Química realiza no dia 8 de dezembro, 
no no WTC Events Center, o 22º Encontro Anual da Indústria Química, 
que reunirá representantes do governo e profi ssionais da indústria 
química para debater a inserção da química nacional no cenário global, 
as mudanças no cenário energético e de matérias-primas mundial e os 
impactos no setor químico. O evento já tem confi rmado a participação 
do convidado internacional Wolfgang Falter, líder global do Setor de 
Químicos e Materiais Especiais da Deloitte, que fará a apresentação 
“Química 4.0 – crescimento por meio da inovação em um mundo em 
transformação”. Mais informaçõs no site: (www.enaiq.com.br) e (www.
abiquim.org.br).

F - Recuperação de Computadores
A Instituição Social Ramacrisna realiza desde 2013 o Projeto Solidariedade 
Inclusiva, que objetiva receber doações de computadores usados, para 
serem recuperados pelos alunos do Curso Profi ssionalizante de ‘Operador 
de Computador e Redes Locais’ e, posteriormente, doados às crianças 
em situação de vulnerabilidade que integram o Centro de Apoio Educa-
cional Ramacrisna. Para participar, os alunos devem frequentar todas as 
ofi cinas, estarem frequentes, terem bom desempenho na escola e não ter 
computador em casa. Mais de 111 famílias já foram benefi ciadas com um 
computador completo, fi nalizado pelos alunos integrantes do curso, que 
adquiriram conhecimento, experiência e se qualifi caram para inserção no 
mercado de trabalho. Saiba mais em: (www.ramacrisna.org.br).

G - Leilões de Imóveis
Uma oportunidade para quem deseja adquirir imóveis tanto residenciais 
quanto comerciais, seja para uso ou renda, será dada pela Zukerman 
Leilões, especializada no ramo com mais de 32 anos de atuação e refe-

rência no setor. A empresa, que tem parcerias com instituições privadas, 
como Bradesco, Itaú, Banco Pan, Banco Inter, Santander e Ambev, está 
realizando cerca de 915 leilões de imóveis de propriedades pelo Brasil. 
Dentre as oportunidades, existem imóveis comerciais, residenciais e 
rurais. Os bens podem ter até 60% de desconto em relação ao preço de 
mercado. As propriedade têm origem em processo cível, trabalhista, de 
falência, execuções fi scais ou dívida de condomínio. Os imóveis podem 
ser vistos no site (www.zukerman.com.br).

H - Cúpula Empresarial
São quase 2 mil empresários do mundo todo inscritos no evento, sendo 
quase 10% brasileiros. A 11ª edição do principal encontro de negócios 
entre China, América Latina e Caribe acontece no novo Centro de Con-
venções de Punta Del Este, entre 30 de novembro e 2 de dezembro. A 
cúpula China-LAC, organizada pelo Conselho Chinês para a Promoção 
do Comércio Internacional, Uruguai XXI e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, surgiu para estreitar o relacionamento e aumentar as 
afi nidades de parcerias bilaterais. O encontro promove a convergência 
de negócios em áreas estratégicas reunindo importantes autoridades 
nacionais, especialistas chineses e latino-americanos, representantes de 
agências de fi nanciamento multilaterais e internacionais. Mais informa-
ções: (http://www.chinalac2017.com/participar/).

I - Gestão Municipal
No dia 7 de dezembro será realizado o II Congresso de Gestão Municipal 
pelo Instituto Paulista de Gestão Municipal, na Assembleia Legislativa 
do Estado. O evento é gratuito e indicado para prefeitos, vice-prefeitos, 
secretários municipais, procuradores, servidores municipais, vereado-
res e fornecedores. O evento reúne especialistas de diferentes áreas, 
como economia, fi nanças, administração, direito, entre outras, para 
tratar de maneira prática e didática  assuntos relacionados à rotina das 
administrações municipais. Aborda temas como: precatórios, contratos 
administrativos, PPP’s municipais, fi nanças públicas, responsabilidade 
de prefeitos, questões eleitorais, terceirização de mão de obra, Tribunais 
de Contas, e soluções para as gestões municipais em período de crise. 
Inscrições: (www.congresso.ipgm.com.br).

J - Gerenciamento de Informações
Essencial para empresas que buscam competitividade, por oferecer uma 
série de estratégias, métodos e ferramentas voltados à inteligência dos 
processos organizacionais, o mercado de Enterprise Content Management, 
ou gestão da informação corporativa, acaba de ganhar forte represen-
tatividade com o lançamento, em São Paulo, da Associação Brasileira 
de Empresas Usuárias e Fornecedoras de Tecnologias para Gestão de 
Informações. Nasce como um Núcleo Associativo do Instituto Information 
Management e visa reunir   empresas usuárias e fornecedoras de tecno-
logia para promover ações que visem uma melhor compreensão sobre a 
importância da GI nos negócios das organizações. Maiores informações: 
tel. (11) 3392-4111 (contato@iima.com.br) ou (https://is.gd/x5TqhK).

A - Recolocação Profi ssional
O Yiesia fi rmou parceria com o curso de Fonoaudiologia da Faculdade de 

realizadas até segunda-feira (20). São 27 vagas disponíveis para atuação 
em São Paulo, Campinas ou Juiz de Fora. Conta com vagas direciona-
das para as áreas: Comercial, Editorial, Finanças, Gerenciamento de 

Fator humano:
risco para empresas

Corporações dão pouco 
valor ao fator humano 
em suas matrizes de 
risco

Ao recrutar executivos 
sem avaliar seu perfi l 
comportamental po-

dem colocar em xeque sua 
existência. Essa, porém, é a 
tônica do mercado. Executi-
vos sempre são contratados 
com base em seus currículos, 
enquanto que suas demissões 
devem-se, em 90% dos casos, a 
comportamento e não à falta de 
conhecimento. Isso perdura, 
mesmo quando o noticiário 
revela grandes corporações 
ameaçadas por atos escusos e 
ilegais de seus líderes.

A última pesquisa Perfil 
Comportamental dos Executi-
vos, elaborada pela HSD Con-
sultoria em RH e pela Orches-
tra Soluções Empresariais, 
demonstra um crescimento 
do número de executivos que 
exibem desvio de caráter. De 
3.500 profi ssionais que ocu-
pavam cargos de comando em 
médias e grandes corporações 
no país entre os anos de 2014 
e 2017, 27% demonstram 
considerável potencial para 
desvio de conduta. A pesquisa 
anterior, de 2013, apontava 
que 20% de 5 mil avaliações 
identifi cavam esse perfi l.

A grande maioria dos pro-
cessos de seleção e entrevistas 
estruturadas não possui me-
todologias que identifi quem 
desvios de caráter/conduta, 
particularmente no caso de 
executivos. Esses normal-
mente apresentam alto nível 
de inteligência cognitiva, o 
que favorece a elaboração 
de meios para obterem o que 
almejam. A manipulação vem 

como decorrência desse pro-
cesso, por exemplo, com o uso 
de demasiada simpatia para a 
conquista de objetivos pessoais 
no ambiente profi ssional.

No estudo, são considera-
dos desvios comportamentais 
características como ambição 
desmedida, confl itos de in-
teresse em busca de ganhos 
pessoais, e condutas moral e 
ética. Dentre os atos praticados 
por executivos com desvio de 
caráter fi guram maquiagem de 
resultados, apropriação indé-
bita de valores, manipulação 
de dados e pessoas e outros 
que colocam a corporação em 
xeque.

Algumas empresas relutam 
ao decidirem pelo desligamen-
to, mesmo quando tais práticas 
já foram percebidas, com a 
justifi cativa que alguns CEO´s 
utilizam que esses profi ssio-
nais trazem resultados para 
o negócio. Ora, se há desvio 
de conduta comprovado pela 
auditoria, uma ação imediata e 
contundente deveria ser a or-
dem e não uma discussão. Até 
porque, com certeza, outras 
pessoas da organização sabem 
deste desvio de conduta. 

Desta forma, a mensagem 
que se transmite é que tudo é 
permitido, desde que se traga 
resultados. Há um estímulo 
à impunidade. Por ocupar 
um cargo importante, alguns 
executivos acreditam que 
podem tudo e que não serão 
denunciados. É um refl exo de 
problemas que a nossa socie-
dade tem. 

Muita gente acredita que 
o poder é um salvo-conduto 
para se fazer o que quiser. 
A sociedade, de certa forma, 
endossa isso.

 
(*) - É vice-presidente da Orchestra 

Soluções Empresariais.

Susana Falchi (*)

 72% consideram a data um momento oportuno para adquirir 
algo que estejam precisando com preços baixos.

A Black Friday é relativa-
mente nova no país, mas não 
passa despercebida pelos 
consumidores brasileiros e 
ganha cada vez mais força 
no calendário do varejo. Uma 
pesquisa do Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil) e 
da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
mostra que 39% dos consu-
midores têm a intenção de 
fazer compras na Black Friday 
de 2017, que será na sexta-
-feira (24), e 43% também 
pretendem comprar, depen-
dendo dos preços e descontos 
ofertados.

Entre os que pretendem 
comprar este ano, 72% con-
sideram a data um momento 
oportuno para adquirir algo 
que estejam precisando com 
preços baixos. Já entre os que 
não pretendem comprar, os 
principais motivos são falta 
de dinheiro (23%), considerar 
que o momento econômico 
não é favorável para compras 
(18%), e a crença de que a pro-
moção anunciada não seja real 
(16%). Entre os que preten-
dem gastar mais, os principais 
motivos são ter mais produtos 

ANS já 
arrecadou R$ 
303,6 milhões 
em multas em 
2017 

A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) tem regis-
trado aumento na arrecadação 
de multas aplicadas às opera-
doras de planos de saúde. So-
mente este ano, até setembro, a 
Agência arrecadou cerca de R$ 
303,6 milhões. No ano passado, 
foi obtido um recorde: R$ 371,6 
milhões, valor 126% superior ao 
que foi arrecadado em 2015 (R$ 
164,3 milhões).

Esse resultado foi possível em 
razão da alteração de normativo 
interno da ANS, que tornou o 
processo sancionador mais cé-
lere e buscou eliminar o passivo 
processual existente. Essas me-
lhorias internas também foram 
responsáveis pelo aumento da 
aplicação de penalidades, ob-
servado principalmente a partir 
do 2016 (confi ra no quadro ao 
fi nal do texto). 

As infrações mais comuns 
registradas em 2016 e ao longo 
de 2017 se referem a multas 
por negativas indevidas de 
cobertura, suspensão ou res-
cisão de contrato, deixar de 
prever cláusulas obrigatórias 
no instrumento contratual 
fi rmado com o benefi ciário ou 
pessoa jurídica contratante ou 
estabelecer disposições ou al-
terações contratuais que violem 
a legislação em vigor (ANS).

O Ministério das Relações Exte-
riores da China reiterou acreditar 
que a Venezuela será capaz de lidar 
com sua dívida, à medida que o 
país começou a fazer pagamentos 
de juros de títulos na sequência de 
um atraso que ameaçava levar a 
um calote. A Venezuela pegou em-
préstimos de bilhões de dólares da 
Rússia e da China, principalmente 
por meio de acordos de troca de 
petróleo, que prejudicaram a en-
trada de moeda estrangeira no país 
por exigirem que carregamentos de 
petróleo sejam usados para pagar 
tais empréstimos.

Na quarta-feira (15), a Vene-
zuela obteve termos melhores 

para sua dívida com a Rússia, 
além de um voto de confi ança da 
China -- dois países que podem 
dar fôlego ao governo de Caracas 
enquanto esta tenta manter a 
solvência de sua economia pro-
fundamente deprimida. Indagado 
se a China teme que a dívida 
não será quitada, o porta-voz da 
chancelaria chinesa Geng Shuang 
disse em um boletim regular à 
imprensa que a cooperação fi nan-
ceira China-Venezuela prossegue 
normalmente. “Acreditamos que 
o governo e o povo da Venezuela 
têm capacidade de lidar devida-
mente com a questão de sua dí-
vida”, disse Geng (ABr/Reuters).

O cartão de crédito continua sendo o principal tipo de dívida, 
atingindo 74,4% das famílias endividadas.

No comparativo com o 
mesmo período do ano 
passado, quando a pro-

porção era de 51,9%, houve um 
aumento de 2,6 pp, represen-
tando um aumento de 116 mil 
no número de famílias nessa 
situação, ao passar de 1,997 
milhão para 2,113 milhões. Os 
dados são da Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplência do 
Consumidor,  realizada mensal-
mente pela FecomercioSP.

O endividamento continua 
sendo maior entre as famílias 
que ganham até dez salários 
mínimos, sendo que o porcen-
tual de endividados em outubro 
foi de 57,6%, queda de 0,7 p.p. 
em relação ao mês anterior. A 
proporção de famílias que não 
terão condições de pagar as 
contas em atraso no próximo 
mês atingiu 7,6% em outubro, 
queda de 1,9 pp em relação a 
setembro e -0,2 pp na compa-
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Cresceu o porcentual de 
famílias paulistanas endividadas
Em outubro, 54,5% das famílias declararam ter algum tipo de dívida, leve alta de 0,1 ponto porcentual 
(pp) na comparação com o mês anterior, e o maior patamar desde setembro de 2015

inadimplência. O cartão de cré-
dito continua sendo o principal 
tipo de dívida, atingindo 74,4% 
das famílias endividadas. Em 
seguida estão carnês (13,9%); 
fi nanciamento de casa e fi nan-
ciamento de carro, ambos com 
11,2%; crédito pessoal (9,2%); 
cheque especial (5,8%); e cré-
dito consignado (3,9%). 

De acordo com a Fecomer-
cioSP, o resultado da pesquisa 
em outubro mostra que cada vez 
mais o consumidor paulistano 
se mostra menos cauteloso em 
relação ao comprometimento de 
sua renda futura. Mais seguran-
ça no emprego, baixa infl ação e 
juros em queda são os principais 
motivadores desse comporta-
mento. O momento é bem-visto 
pelo empresário do comércio, 
pois se observa um conjunto de 
variáveis positivas na véspera do 
melhor momento para o varejo, 
o Natal (AI/FecomercioSP).

ração com outubro de 2016.
O aumento do endividamento 

indica um quadro de retomada 
de consumo via crédito. O 
endividamento médio sobe de 
51,1% para 53,2%, enquanto a 

inadimplência cresce de 19% 
para 19,4%. Ou seja, há clara-
mente uma alta mais acentuada 
de famílias contraindo dívidas e, 
ao mesmo tempo, conseguindo 
manter equilibrado o nível de 

43% dos consumidores pretendem 
comprar na Black Friday

para comprar (37%), acreditar 
que os produtos estarão com um 
preço bom e que vale a pena 
aproveitar a promoção (32%) 
e ter economizado ao longo do 
ano para poder gastar (27%). 

Entre os que pretendem 
gastar menos, os principais mo-
tivos são o orçamento apertado 
(23%), ter outras prioridades 
(16%) e a vontade de econo-
mizar (16%).

Em média, os consumido-
res pretendem comprar três 
produtos e gastar cerca de 
R$ 1.047,80 – uma queda de 
R$ 378,32 em relação a 2016, 
mas 56% ainda não defi niram 

quantos produtos. Seis em 
cada dez consumidores (63%) 
esperam descontos acima de 
40%, sendo a média geral de 
47% de desconto.

Para a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
se a compra é necessária e o 
consumidor tem perspectiva 
de conseguir um bom des-
conto, vale a pena esperar. “O 
tamanho do desconto, no en-
tanto, depende de que se faça 
pesquisa desde já, anotando 
e comparando os resultados 
da busca. É um exercício que 
exige paciência e certa disci-
plina”, afi rma (SPC/CNDL).

China diz que Venezuela pode 
lidar com questão da dívida



A lenda da falta
de médicos no Brasil
Historicamente a 
população brasileira 
sofre com a falta de 
médicos e outros 
profi ssionais de saúde 
em áreas remotas, 
periferias das grandes 
cidades, em municípios 
menores e áreas de 
maior violência

Olhares simplistas bus-
cam respostas sem 
aprofundar o debate. 

Saem apontando deduções 
equivocadas aos borbotões. 
Há quem diga que devemos 
formar mais, diplomar em 
massa: outros apostam na 
importação, a exemplo do pro-
grama Mais Médicos. Também 
existem defensores da tese de 
que o culpado seria o próprio 
profi ssional; em particular no 
tocante à medicina, temos di-
versos profetas do apocalipse 
pregando por aí que os médicos 
são meros mercenários, sem 
vocação, sem compromisso 
com o cuidado ao outro. Os 
doutores só pensariam em 
cifrões.

Lamentavelmente, até parte 
da imprensa ajuda a desviar 
o foco do problema para o 
surrealismo, mesmo que in-
voluntária e inocentemente. 
Fato é que em pleno século 
XXI, com todos os avanços 
tecnológicos e graduando em 
velocidade exagerada, em 
especial médicos, o Brasil já 
deveria ter solucionado todas 
as questões da assistência. Se 
vivemos à beira do colapso, 
certamente a raiz é política e 
de gestão, mais exatamente de 
má gestão.

Temos cerca de 450 mil 
médicos no País, média de 
um para 468 habitantes. Quer 
dizer, em termos médios, esta-
mos acima de muitas nações do 
primeiro mundo. Atualmente 
funcionam no Brasil 298 fa-
culdades de medicina e nossa 
população é de 201 milhões de 
habitantes. Os Estados Unidos 
têm 146 escolas médicas para 
317 milhões de habitantes e a 
China 150 para 1,3 bilhão. Fica 
evidente que não nos faltam 
médicos, graduamos até de-
mais. Porém, graduamos mal. 
Hoje, podemos afi rmar é que 

a escassez é médicos bem for-
mados, dentro dos princípios 
humanísticos.

O Exame do Cremesp de-
monstra há quase uma década 
que ao menos metade dos 
recém-diplomados em medi-
cina não possui capacitação 
sufi ciente. Já aqui, destaco a 
falta de vontade política de 
combater o lobby das escolas, 
que só enriquece meia dúzia 
de empresários e bem algum 
faz à população.

Outro típico crime lesa-
-pátria: muitas prefeituras, 
após a criação do Mais Médi-
cos, optaram por demitir os 
profi ssionais concursados, pois 
o Governo Federal arca com a 
remuneração dos intercambis-
tas. Assim, trocam mão de obra 
minimamente segura por duvi-
dosa. E se o “doutor” vem do 
exterior, o risco é maior ainda, 
já que não existe a obrigação 
de se submeter a uma prova 
para atestar qualifi cação ao 
exercício da medicina.

Posso citar dezenas de ou-
tras mazelas da gestão pública 
responsáveis pela precarieda-
de da assistência aos cidadãos. 
Mas destacarei somente mais 
algumas: os calotes de diversos 
municípios, a falta de estrutura 
e de equipes multidiscipli-
nares, a inexistência de uma 
carreira de estado, aos mol-
des do judiciário, para atrair 
recursos humanos e fi xá-los, 
além da violência. Claro que 
nada do que citei é impossível 
de solucionar. Entretanto, 
digo sem medo de errar que 
permanecemos na era das 
trevas quando o assunto é 
visão pública e transformação 
de nosso País em exemplo de 
respeito ao povo, aos direitos 
fundamentais do homem.

Enquanto não tivermos polí-
ticas de Estado, em vez de pro-
gramas partidários, enquanto 
não contarmos com políticos 
que entendam o sentido da 
representação popular, em 
vez de usar cargos em causa 
própria, enquanto o dinheiro 
dos impostos não for investido 
para o bem coletivo, em vez de 
desviado à corrupção, muitas 
lendas e mentiras persistirão. 

Talvez até a lenda de que nos 
faltam médicos.

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica. 

Antonio Carlos Lopes (*)

Página 4

Política
São Paulo, sexta-feira, 17 de novembro de 2017

www.netjen.com.br

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) de Brasília entrou 
com um pedido ontem (16) 
na Justiça para bloquear cerca 
de R$24 milhões em bens e 
valores do ex-presidente Lula 
e de seu fi lho, Luís Cláudio. A 
medida é decorrente de uma 
ação da Operação Zelotes em 
que o petista e o fi lho são réus. 
O valor do bloqueio solicitado 
para Lula é de R$21,4 milhões 
enquanto que para Luís Cláudio 
é de R$2,5 milhões.

A decisão sobre o caso está na 
responsabilidade da 10ª Vara da 
Justiça Federal de Brasília. Em 
nota, a defesa do ex-presidente 
afi rmou que não ‘há base jurí-
dica’ nem ‘materialidade para o 
pedido de bloqueio. Segundo o 
advogado Cristiano Zanin, não 
existem provas para as afi rma-
ções que o MP usa para justifi car 
o pedido, que tem o ‘objetivo de 
perseguição política’. “A Defesa 
apresentará manifestação no 
processo demonstrando que o 
pedido deverá ser indeferido 
pelo juiz”, diz o texto.

O ex-chefe de Estado é 
acusado de editar uma medi-

A medida é decorrente de uma ação da Operação Zelotes em que 
o petista e o fi lho são réus.

Menos de uma semana após 
entrar em vigor, a lei que ins-
tituiu a reforma trabalhista 
sofre a primeira alteração. O 
DOU publicou na terça-feira 
(14) a Medida Provisória 808, 
que modifi ca diversos pontos 
da nova legislação. As mudan-
ças, segundo o governo, fazem 
parte de um acordo fi rmado 
pelo presidente Temer com os 
senadores quando o projeto da 
reforma foi votado no Senado, 
em julho.

A MP altera 17 artigos da 
reforma trabalhista. Entre os 
assuntos tratados estão os 
trabalhos intermitente e au-
tônomo, a representação em 
local de trabalho, as condições 
de trabalho para grávidas e 
lactantes e a jornada 12x36, 
entre outros pontos. Para 
acabar com questionamentos 
no meio jurídico e empresa-
rial, o texto estabelece que a 
reforma trabalhista se aplica 
integralmente aos contratos 
de trabalho em vigor. 

O trabalho intermitente – 
aquele executado em períodos 
alternados de horas, dias ou 
meses – foi o ponto mais alte-
rado pela MP 808. O texto ga-
rante parcelamento das férias 
em três vezes, auxílio doença, 
salário maternidade e verbas 
rescisórias, mas proíbe o aces-

A Medida Provisória 808 altera 17 artigos
da reforma trabalhista.

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
da Câmara aprovou projeto que aumenta a multa em 
cinco vezes do condutor que estacionar indevidamen-
te seu veículo em vaga destinada a idoso ou pessoa 
com defi ciência. O texto prevê ainda que, caso haja 
reincidência no prazo de 12 meses, o condutor tenha 
suspenso o direito de dirigir e pague ainda o valor 
da multa em dobro daquela primeiramente aplicada.

O projeto altera o Código de Trânsito Brasileiro. 

Atualmente, a legislação já prevê a infração como 
gravíssima, punida com multa. A proposta original, do 
deputado Pedro Vilela (PSDB-AL), previa detenção de 
seis meses a dois anos para o motorista que cometer 
a infração. A relatora na comissão, deputada Leandre 
(PV-PR), alterou o projeto por entender que punição 
era desproporcional.

“Os crimes de trânsito são extremamente graves, 
como o ato de praticar homicídio ou lesão corporal 

culposos na direção de veículo automotor ou ainda 
potencialmente capazes de atentar contra a vida de 
terceiros. Por mais reprovável que seja a atitude de 
ocupar indevidamente uma vaga destinada a idosos 
ou a pessoa com defi ciência, ela não se reveste desse 
caráter”, afi rmou Leandre. O projeto, que tramita 
em caráter conclusivo, ainda será analisado pelas 
comissões de Viação e Transportes; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).
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A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico da Câmara 
aprovou o projeto do deputado 
Lindomar Garçon (PRB-RO), 
que obriga as juntas comer-
ciais dos estados a realizar, no 
máximo a cada cinco anos, con-
cursos para seleção de tradutor 
público e intérprete comercial. 
A proposta foi aprovada com 
uma modifi cação para deter-
minar que os certames serão 
realizados de acordo com a 
disponibilidade de vagas.

Ao apresentar a emenda, o 
relator na comissão, deputado 
Vinicius Carvalho (PRB-SP), 
disse que a redação inicial po-
deria sugerir que, a cada cinco 
anos, fossem criados novos car-
gos, com a geração de despesas. 
De resto, Carvalho concordou 
com os argumentos de Garçon 
de que vários estados nunca 
promoveram concurso para 
esses profi ssionais conhecidos 
como tradutores juramentados.

“Não é concebível que um 
mercado deixe de se desenvol-
ver por razões institucionais. 
Se existe uma demanda de 
serviços de tradução ao mesmo 
tempo que existem profi ssionais 

Vinicius Carvalho alterou o 
projeto original para evitar a 

criação de despesas.
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Brasil não pode se 
contentar ‘em
voltar aos trilhos’

O senador Cristovam Buar-
que (PPS-DF) comentou artigo 
do presidente Temer publicado 
no jornal O Estado de S. Paulo, 
intitulado “O Brasil voltou aos 
trilhos”. Embora reconheça a 
melhora dos indicadores eco-
nômicos, o senador afi rmou 
que isso é insufi ciente para o 
futuro do país: “Não podemos 
nos contentar em voltar aos 
trilhos. Temos que trazer um 
rumo novo para os trilhos da 
história do país”, afi rmou.

Para Cristovam, o máximo 
que Temer pode conseguir em 
dois anos e meio de mandato 
é recolocar o país nos trilhos. 
Já os candidatos à eleição pre-
sidencial de 2018, em seu en-
tender, precisam de uma visão 
de longo prazo, que considere 
uma economia em que o PIB 
seja alto, a produtividade do 
trabalhador seja elevada e os 
bens exportados pelo país não 
sejam apenas primários, como 
a soja, mas de alta tecnologia.

“O Brasil precisa de uma 
infl exão. É preciso defi nir um 
rumo diferente. Ele coloca, e é 
verdade, que tem havido uma 
recuperação do emprego. Mas 
não é esse o emprego que o 
Brasil quer para a sua popula-
ção no século 21. Os próximos 
candidatos têm que trazer 
qual é o destino do trem” (Ag.
Senado).

‘Saidão’ de presos 
pode diminuir em 
número e duração

Chegou ao Senado o projeto 
que altera as regras para saída 
temporária de presos do regi-
me semiaberto, popularmente 
conhecida como “saidão”. A 
principal mudança é a redução 
do prazo e da quantidade das 
saídas temporárias. Hoje, o juiz 
pode conceder até sete dias de 
saída temporária, até quatro ve-
zes ao ano para cada preso. Se o 
projeto for aprovado, só poderão 
ser concedidos até quatro dias, 
no máximo duas vezes por ano.

As condições para a concessão 
do benefício a condenados por 
crimes hediondos também po-
derão se tornar mais rigorosas. 
Hoje, independente do tipo de 
crime cometido, o preso poderá 
ter direito ao benefício depois de 
cumprir um sexto da pena (se 
for primário) ou um quarto, se 
for reincidente. O projeto esta-
belece que, no caso de crimes 
hediondos, esse requisito passa 
a ser de dois quintos, para quem 
for primário, e três quintos para 
quem for reincidente no mesmo 
tipo de crime.

O projeto também acrescenta 
no Código Penal, como nova cir-
cunstância agravante da pena, o 
cometimento de crime durante 
a saída temporária ou durante 
cumprimento da pena. O projeto 
tem como relatora na Comissão 
de Constituição e Justiça a se-
nadora Simone Tebet (PMDB-
-MS), que também relata vários 
outros projetos relacionados a 
segurança pública. Esta e outras 

propostas que tramitam no 
Senado estão abertas a consul-
ta pública por meio do portal 
e-Cidadania. Confi ra: (http://
www12.senado.leg.br/ecidada-
nia) - (Ag.Senado).

Durante o evento Amazon 
Bonn Day, na Alema-
nha, na terça-feira (14), 

governadores dos estados da 
Amazônia e senadores brasilei-
ros participaram da assinatura 
de um acordo de cooperação 
que prevê a doação de 100 mi-
lhões de euros pelos governos 
da Alemanha e do Reino Unido.

Acre e Mato Grosso vão 
receber cerca de 70 milhões 
de euros por terem projetos 
na área ambiental aprovados 
pelos países europeus. Mas, 
todos os estados da Amazônia 
poderão ter fi nanciamentos 
de projetos de preservação 
financiados pelo Fundo da 
Amazônia que recebeu mais 30 
milhões de euros da Alemanha, 
direcionados exclusivamente 
para ações de preservação da 
Floresta Amazônica e desen-
volvimento das comunidades 

Parte dos recursos serão direcionados às comunidades da 
fl oresta, como os povos indígenas.
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Amazônia recebe recursos para 
preservação ambiental na COP 23

A redução do desmatamento no Brasil em 16% ajudou o país a conquistar recursos internacionais

afirma que parcerias como 
essas são fundamentais para 
o desenvolvimento e apoio a 
comunidades indígenas. “Esses 
recursos são doações diretas 
que nós estamos recebendo 
que vão chegar diretamente 
para as populações indígenas 
e também para o que nós cha-
mamos de economia solidária 
das populações extrativistas”, 
disse o senador.

O governador do Pará, Simão 
Jatene, disse que todos os 
estados da Amazônia devem 
se unir em defesa da região. 
“Na Amazônia, você tem que 
fazer a opção pelo seguinte: 
produzir ou preservar. Essa é 
uma armadilha extremamente 
perigosa, porque na Amazônia, 
sem dúvida alguma, nós temos 
necessariamente que produzir 
conservando”, afirmou (Ag.
Senado).

da fl oresta, caso dos povos 
indígenas.

O cacique Raoni, líder indí-
gena brasileiro da etnia caiapó, 
esteve no evento e apontou a 
necessidade de proteger as co-

munidades indígenas, que agem 
como verdadeiras guardiãs da 
fl oresta. O senador Jorge Via-
na (PT-AC), que representou 
um dos estados benefi ciados 
por preservarem a Amazônia, 

Medida Provisória que altera reforma 
trabalhista chega ao Congresso

so ao seguro-desemprego ao 
fi m do contrato. A convocação 
do trabalhador passa de um dia 
útil para 24 horas. Trabalhador 
e empregado poderão pactuar 
o local de prestação do serviço, 
os turnos de trabalho.

O trabalhador que em um 
mês receber menos do que o 
salário mínimo poderá comple-
mentar a diferença para fi ns de 
contribuição previdenciária. Se 
não fi zer isso, o mês não será 
considerado pelo INSS para 
manutenção de qualidade de 
segurado. A regra atinge todos 
os empregados, independente 
do tipo de contrato de trabalho. 
Os sindicatos não serão mais 
obrigados a participar de ação 
de anulação de cláusula de 

acordo ou convenção impe-
trada por trabalhador (ação 
individual). A participação 
obrigatória (o chamado “li-
tisconsórcio necessário”) foi 
determinada pela reforma 
trabalhista.

A MP 808 acaba com a 
possibilidade de o trabalhador 
autônomo prestar serviço 
a um só tomador (fim da 
cláusula de exclusividade). O 
autônomo poderá ter mais de 
um trabalho, no mesmo setor 
ou em outro diferente.

O texto garante ao autôno-
mo o direito de recusar ativi-
dade exigida pelo tomador, 
assegurando a possibilidade 
de punição prevista no con-
trato (Ag.Câmara).Aprovado concurso a 

cada cinco anos para 
tradutor juramentado

capazes, por que não possibilitar 
aos agentes os instrumentos que 
ampliariam a atividade?”, ques-
tionou o relator. Ele observou 
ainda que uma maior oferta de 
profi ssionais pode reduzir os 
valores pelo serviço que são de-
fi nidos pelas juntas comerciais.

O tradutor público é profi ssio-
nal particular em colaboração 
com o Poder Público quando 
há necessidade de traduzir 
documentos como processos 
judiciais, contratos comerciais, 
certidões de casamento e de óbi-
to, por exemplo (Ag.Câmara).

MP pede bloqueio de R$24 milhões 
de bens de Lula e do fi lho

da provisória para favorecer 
empresas do setor automotivo 
em troca de recebimento de 
propina. Lula e fi lho são inves-
tigados também por suspeita de 
favorecimento ao grupo sueco 
Saab durante as negociações 
que resultaram na compra de 
36 caças Gripen pelo governo 
brasileiro. De acordo com o 
MPF, Luís Cláudio recebeu 
R$2,5 milhões da empresa dos 
consultores Mauro Marcon-
des e Cristina Mautoni, que 
participaram das negociações 

consideradas irregulares.
Esta não é a primeira vez que 

o MPF pede o bloqueio dos bens 
de Lula. Em julho, o juiz Sérgio 
Moro acolheu o pedido da PGR, 
dois dias depois de condenar o 
ex-presidente a nove anos e seis 
meses de prisão, por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro 
no caso do triplex no Guarujá. 
Na ocasião, o petista teve con-
fi scados R$ 9 milhões de sua 
aposentadoria no BrasilPrev, 
imóveis e R$ 660 mil em quatro 
contas (ANSA).

Multa para quem estacionar em vaga de idoso ou defi ciente
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EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A
CNPJ - 60.730.645/0001-01 - NIRE 353.000.58861
Assembleia Geral Extraordinária - Convocação

O Conselho de Administração da EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A, inscrita
no CNPJ sob nº 60.730.645/0001-01 e NIRE 353.000.58861, convoca os senhores acio-
nistas para a assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 24 de novembro de
2017 às 14.30hs na sede social na Avenida São José, nº 450, Ayrosa, CEP 06283-120,
Osasco/SP, a fim de deliberar a seguinte ordem do dia: a) Alienação de bens imóveis da
sociedade; b) Dissolução do Conselho de Administração; c) Reforma dos estatutos quan-
to ao objeto social; d) Outros assuntos de interesse geral da sociedade. Informamos que
os documentos pertinentes as matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Extraor-
dinária encontram-se a disposição dos acionistas, na sede social da Companhia. Osasco,
14 de novembro de 2017. José Barbieri - Presidente do Conselho.              (15, 17 e 18)

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa CSA – Companhia Securitizadora de Ativos, inscrita no CNPJ 05.889.284/
0001-32, Inscrição Municipal CCM 3.258.995-6, estabelecida a Av. Angélica, 2466 –
Andar 13º Conj. 133 – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP, CEP : 01228-200, vem através
deste comunicar o extravio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos
de Ocorrência da Prefeitura Municipal de São Paulo (Modelo 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Cristine Participações e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ
11.705.725/0001-00, Inscrição Municipal CCM 4.039.322-4, estabelecida a Av. Angélica,
2466 – Andar 21º Conj. 212 – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP, CEP : 01228-200, vem
através deste comunicar o extravio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e
Termos de Ocorrência da Prefeitura Municipal De São Paulo (Modelo 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa ERAL – Empresa Recuperadora de Ativos Ltda, inscrita no CNPJ
08.273.919/0001-60, Inscrição Municipal CCM 3.565.651-4, estabelecida a Av. Angélica,
2466 – Andar 22º Conj. 221 – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP, CEP : 01228-200, vem
através deste comunicar o extravio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e
Termos de Ocorrência da Prefeitura Municipal de São Paulo (Modelo 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Golf Participações Ltda, inscrita no CNPJ 02.029.632/0001-03, Inscrição
Municipal CCM 2.675.877-6, estabelecida a Av. Paulista, 807 – Andar 19º Conj. 1.908 –
Cerqueira Cesar – São Paulo – SP, CEP : 01311-100, vem através deste comunicar o
extravio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de Ocorrência da
Prefeitura Municipal de São Paulo (Modelo 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Indian Participações Ltda, inscrita no CNPJ 05.263.162/0001-36, Inscrição
Municipal CCM 3.167.618-9, estabelecida a Av. Angélica, 2466 – Andar 21º Conj. 212 –
Cerqueira Cesar – São Paulo – SP, CEP : 01227-200, vem através deste comunicar o
extravio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de Ocorrência da
Prefeitura Municipal de São Paulo (Modelo 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Novo Campo Administradora e Incorporadora S/A, inscrita no CNPJ
05.811.789/0001-84, Inscrição Municipal CCM 3.256.441-4, estabelecida a Av. Angélica,
2466 – Conj. 213 – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP, CEP : 01227-200, vem através
deste comunicar o extravio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos
de Ocorrência da Prefeitura Municipal de São Paulo (Modelo 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Qualis – Projetos Educacionais Ltda, inscrita no CNPJ 06.052.676/0001-
05, Inscrição Municipal CCM 4.326.462-0, estabelecida a Av. Angélica, 2466 – Andar 21º
Conj. 211 – Consolação – São Paulo – SP, CEP : 01228-200, vem através deste comu-
nicar o extravio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de Ocorrên-
cia da Prefeitura Municipal de São Paulo (Modelo 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa São Paulo Properties S.A, inscrita no CNPJ 05.439.741/0001-97, Inscrição
Municipal CCM 3.196.024-3, estabelecida a Av. Angélica, 2466 – Andar 13º – Cerqueira
César – São Paulo – SP, CEP : 01227-200, vem através deste comunicar o extravio do
Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de Ocorrência da Prefeitura
Municipal de São Paulo (Modelo 57).

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2014
Ativo Nota          2015          2014
Circulante     108.460     119.791
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.294 22.606
Contas a receber 5 80.682 88.622
Adiantamento a fornecedores 25.000 –
Tributos à recuperar 1.484 8.563
Não circulante 45.399.507 38.493.825
Contas a receber 5 468.188 –
Caução de aluguéis 4.200 –
Promessa de compra
  de terreno - Sítio da Pedra 6 – 38.493.825
Propriedade para investimentos 6 44.914.402 –
Tributos à recuperar       12.717               –
Total do ativo 45.507.967 38.613.616

Passivo Nota           2015           2014
Circulante    4.285.339    6.569.650
Fornecedores 8 538.846 21.908
Impostos e contribuições a recolher 97.552 1.713
Contas a pagar 7 3.648.941 6.546.029
Não circulante  15.694.554  38.123.579
Receitas antecipadas 5 970.301 88.622
AFAC 9 2.236.077 19.840.848
Contas a pagar 7 12.488.176 18.194.109
Patrimônio líquido  25.528.074   (6.079.612)
Capital social 10 38.027.521 1.000
Prejuízos acumulados (12.499.447)   (6.080.612)
Total do passivo 45.507.967 38.613.616

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: 15.432.125/0001-68
Demonstrações Contábeis

Capital Prejuízos
      Social Acumulados          Total

Saldos em 31/12/2013
  (não auditado)         1.000      (926.287)    (925.287)
Prejuízo do exercício               –    (5.154.325)  (5.154.325)
Saldos em 31/12/2014         1.000    (6.080.612)  (6.079.612)
Aumento de capital 38.026.521 – 38.026.521
Prejuízo do exercício               –    (6.418.835)  (6.418.835)
Saldos em 31/12/2015 38.027.521 (12.499.447) 25.528.074

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Em Reais)
         2015          2014

Prejuizo do exercício (6.418.835) (5.154.325)
Ajuste por:
Juros provisionados sobre obrigação de
  compra de terreno - contas a pagar 2.038.845 4.897.192
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber (460.248) –
Adiantamentos a fornecedores (25.000) –
Tributos a recuperar (5.638) (11)
Caução de alugueis (4.200) –
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores – 21.883
Impostos e contribuições a recolher 95.839 (7.503)
Receitas antecipadas 881.679 –
Caixa líquido aplicado nas
  atividades operacionais (3.897.558) (242.764)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Propriedade para investimento /
  Promessa de compra de terreno  (5.903.639)  (9.942.411)
Caixa líquido aplicado nas
  atividades de investimentos (5.903.639) (9.942.411)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Adiantamento para futuro aumento de capital 13.163.900 11.589.261
Sítio da Pedra Empreendimentos Imobiliários Ltda/
  Patio Estação Jardim Empreendimentos Ltda (3.384.015) –
Pagamento de juros Terreno Sítio da Pedra               –  (1.411.581)
Caixa líquido aplicado nas
  atividades de financiamentos 9.779.885 10.177.680
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (21.312) (7.494)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 22.606 30.100
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.294       22.606
Redução nos saldos de caixa
  e equivalentes de caixa (21.312) (7.494)

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Despesas operacionais Nota           2015           2014
Administrativas, comerciais e gerais 11 (4.373.605) (255.092)
Outras despesas operacionais líquidas                –           (571)
Prejuízo operacional antes
  do resultado financeiro   (4.373.605)     (255.663)
Despesas financeiras 12 (2.045.718) (4.899.071)
Receitas financeiras 12             488          1.178
Prejuízo antes da provisão para o
  imposto de renda e a contribuição social   (6.418.835)   (5.153.556)
Imposto de renda e contribuição social                –           (769)
Prejuízo do exercício (6.418.835) (5.154.325)

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

          2015           2014
Prejuízo do exercício (6.418.835) (5.154.325)
Outros resultados abrangentes                –                –
Resultado abrangente total do exercício (6.418.835) (5.154.325)

Henrique Falzoni - Administrador
Raimundo Bosco Magalhães da Silva
Técnico Contábil CRC 1SP117777/O-6

As Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes referentes a estas Demonstrações Financeiras,
estão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)
Ativos Nota          2016          2015
Caixa e equivalentes de caixa 4 49.010 1.294
Contas a receber 5 683.478 468.637
Adiantamento a fornecedores 6 167.052 25.000
Tributos a recuperar               –       14.201
Total do ativo circulante 899.540 509.132
Contas a receber 5 129.964 501.664
Caução de aluguéis – 4.200
Tributos a recuperar 29.865 –
Propriedade para investimentos 7 47.743.473 44.914.402
Total do ativo não circulante 47.903.302 45.420.266
Total do ativo 48.802.842 45.929.398

Passivos Nota           2016           2015
Fornecedores 8 389.728 538.846
Impostos e contribuições a recolher 9 550.587 97.552
Contas a pagar 10    3.552.193    3.648.941
Total do passivo circulante 4.492.508 4.285.339
Receitas antecipadas 11 1.706.030 1.391.732
Adiantamento para futuro aumento de capital 12 17.851.722 2.236.077
Contas a pagar 10                –  12.488.176
Total do passivo não circulante 19.557.752 16.115.985
Patrimônio líquido: Capital social 13 38.027.521 38.027.521
Prejuízos acumulados (13.274.939) (12.499.447)
Total do patrimônio líquido 24.752.582 25.528.074
Total do passivo e patrimônio líquido 48.802.842 45.929.398

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: 15.432.125/0001-68
Demonstrações Contábeis

Despesas operacionais Nota           2016           2015
Administrativas, comerciais e gerais 15   (1.431.651)   (4.373.605)
Resultado antes das receitas (despesas)
  financeiras líquidas e impostos (1.431.651) (4.373.605)
Receitas financeiras 16 20 488
Despesas financeiras 16     (392.233)   (2.045.718)
Despesas financeiras líquidas (392.213) (2.045.230)
Prejuízo do exercício (1.823.864) (6.418.835)

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

          2016           2015
Prejuízo do exercício (1.823.864) (6.418.835)
Outros resultados abrangentes                –                –
Resultado abrangente total (1.823.864) (6.418.835)

Total do
Capital Prejuízos patrimônio

      Social Acumulados       líquido
Saldo em 31/12/2014 1.000 (6.080.612) (6.079.612)
Aumento de capital 38.026.521 – 38.026.521
Prejuízo do exercício               –    (6.418.835)  (6.418.835)
Saldo em 31/12/2015 38.027.521 (12.499.447) 25.528.074
Ajuste de exercícios
  anteriores 13.1 – 1.048.372 1.048.372
Prejuízo do exercício               –    (1.823.864)  (1.823.864)
Saldo em 31/12/2016 38.027.521 (13.274.939) 24.752.582

Demonstrações dos fluxos de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais          2016          2015
Prejuízo do exercício (1.823.864) (6.418.835)
Ajuste por:
Juros provisionados sobre obrigação
  de compra de terreno - Contas a pagar 378.853 2.038.845
Variações em: Contas a receber 156.859 (881.679)
Adiantamentos a fornecedores (142.052) (25.000)
Tributos a recuperar (15.664) (5.638)
Caução de aluguéis 4.200 (4.200)
Fornecedores 2.089.869 –
Impostos e contribuições a recolher 453.035 95.839
Receitas antecipadas     293.757   1.303.110
Fluxo de caixa líquido proveniente das
  (utilizado nas) atividades operacionais 1.394.993 (3.897.558)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Propriedade para investimento  (2.829.071)  (9.287.654)
Fluxo de caixa líquido utilizado
  nas atividades de investimento (2.829.071) (9.287.654)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos provenientes de futuros
  aportes de capital dos sócios 1.957.395 13.163.900
Pagamento de principal - Contas a pagar Terreno    (475.601)               –
Caixa líquido proveniente das
  atividades de financiamento 1.481.794 13.163.900
Aumento (redução) líquida em caixa
  e equivalentes de caixa 47.716 (21.312)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.294 22.606
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 49.010         1.294
Aumento (redução) líquida em caixa
  e equivalentes de caixa 47.716 (21.312)
Divulgação adicional - transações não-caixa
Contas a pagar 12.488.176 –
Adiantamento para futuro aumento de capital 11.419.263 –
Fornecedores 2.238.987 –
Receitas antecipadas 20.541 –

Henrique Falzoni
Administrador

Maria Izabel Magro
Contadora CRC 1SP179522/O-8

As Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes referentes a estas Demonstrações Financeiras,
estão à disposição dos Senhores Acionistas e parceiros na sede da Companhia.

Local/Data/Hora: Às 09:30hs, do dia 11/09/2017, na sede da sociedade na Avenida Magalhães de Castro, 4800 -
Torre II, Conjunto 61 - Morumbi - São Paulo/SP - CEP 05502-001. Convocação/Presenças: Dispensada as formalida-
des de convocação pela presença da totalidade acionistas, conforme disposto no artigo 124, §4, da Lei nº 6.404/76,
a saber: Dino Sany de Freitas Batista, brasileiro, casado, RG nº 19.394.208-2 SSP/SP, CPF/MF nº 156.410.998-48,
residente e domiciliado na Rua Rio Paraná, 228 - Jardim Nova Itaquá - Itaquaquecetuba/SP - CEP - 08599-310;
Everton da Silva, brasileiro, casado, administrador, RG nº 43.595.158 SSP/SP, CPF/MF nº 345.982.918-42, residente
e domiciliado na Avenida Nossa Senhora do Ó, nº 423, apartamento 151, bloco 01, bairro do Limão, São Paulo/SP -
CEP: 02715-000; Composição da Mesa: Presidente Sr. Dino Sany de Freitas Batista, e Secretário, Sr. Everton da
Silva. Ordem do Dia: A assembleia foi convocada pelo para discuti: i) constituição da sociedade anônima; ii) discus-
são e aprovação do estatuto social; iii) eleição dos administradores; iv) determinação das providências iniciais de
registro. Discussões e Deliberações: Aberta a assembleia, foi colocada em discussão e votação, e foi aprovada por
unanimidade a composição da mesa com o Sr. Dino Sany de Freitas Batista de presidente da mesa e o Sr. Everton
da Silva, como secretário. Após foi lida a ordem do dia, o projeto do estatuto social, e os recibos de integralização,
e posta a discussão e votação a constituição da sociedade, sendo que os presentes Deliberaram Por Unanimidade
a aprovação dos seguintes itens: 1. A aprovação da constituição da sociedade anônima PRM Benefícios S.A. com
sua sede e foro na Avenida Magalhães de Castro, 4800 - Torre II, Conjunto 61 - Morumbi - São Paulo/SP - CEP 05502-
001; 2. A aprovação do Estatuto Social nos termos do anexo a esta ata. (Anexo - “Estatuto Social”). 3. A aprovação
do capital social de R$ 100.000,00, dividido em 100 mil ações ordinárias nominativas que se encontram totalmente
subscrito conforme os Boletins de Subscrição (Anexo - Boletins de Subscrição), dos quais cada acionista subscre-
veu metade das ações, e integralizou o correspondente a 10% por cento em dinheiro, sendo R$ 5.000,00,
integralizados por cada, conforme comprovantes de depósitos. (Anexo - Comprovantes de Depósito). Os valores
remanescentes, serão integralizados no prazo de até 30 dias a contar do registro da constituição da sociedade. 4.
A aprovação da eleição dos membros da diretoria, nomeando para tal como Diretor Presidente e Diretor Executivo,
os seguintes administradores, com mandato com prazo de 03 anos, e permitida a reeleição: Diretor Presidente: Dino
Sany de Freitas Batista, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.394.208-2 SSP/SP, inscrito
no CPF/MF nº 156.410.998-48, residente e domiciliado na Rua Rio Paraná, 228 - Jardim Nova Itaquá - Itaquaquece-
tuba/SP - CEP - 08599-310; Diretor Executivo: Everton da Silva, brasileiro, casado, administrador, RG nº
43.595.158 SSP/SP, CPF/MF nº 345.982.918-42, residente e domiciliado na Avenida Nossa Senhora do Ó, nº 423,
apartamento 151, bloco 01, bairro do Limão, São Paulo/SP - CEP: 02715-000; 5. Os diretores aceitam e se investem
neste ato nos cargos, declarando não estarem impedidos por lei especial, ou terem sido condenados à pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 6. É fixado como valor de
remuneração global dos administradores o valor de R$ 10.000,00, podendo este valor ser alterado, a critério dos
acionistas em futura assembleia. 7. Observadas as formalidades legais e não havendo oposição de subscritores que
representem mais da metade do capital social, o presidente da assembleia geral de constituição declara constituída
a companhia. 8. Fica determinado aos administradores que promovam o registro da sociedade nos órgãos competen-
tes, com os respectivos arquivamentos e publicações dos atos que se fizerem necessários, e que iniciem as ativi-
dades. Encerramento: Foi aberta a palavra a quem deseja-se se manifestar, e nada havendo, foi lida a ata aos
presentes, e após aprovada e lavrada em 03 vias, assinada por todos os presentes. Dino Sany de Freitas Batista,
Everton da Silva. Visto do Advogado: Isabella de Jorge Scarpelli - OAB/SP nº 264499. JUCESP sob o NIRE nº
3530050937-4 em 09/10/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. Estatuto Social. PRM Benefícios
S.A. Capítulo I. Da Denominação, Sede e Filiais. Artigo 1: A PRM Benefícios S.A. é constituída sob a forma de
sociedade anônima, regendo-se pelo disposto neste estatuto e pela legislação aplicável, especialmente a Lei das
Sociedades Anônimas, Lei nº 6.404/76. Artigo 2: A companhia terá sua sede e foro na Avenida Magalhães de Castro,
4800 - Torre II, Conjunto 61 - Morumbi - São Paulo/SP - CEP 05502-001, podendo, ainda, abrir, manter e extinguir
filiais, sucursais, agências, ou escritórios de representação em qualquer parte do território nacional e/ou no exterior,
por deliberação da Assembleia Geral. Capítulo II. Do Objeto Social e do Prazo de Duração. Artigo 3: O objeto social
da companhia é: i) a compra, venda, cessão, licença, e administração de, marcas, patentes, cadastros, e outros
direitos intangíveis; ii) a participação em outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista; iii) a divulgação de
produtos, serviços, benefícios e eventos, e a realização e intermediação de parcerias para distribuição de produtos,
serviços, e benefícios; Artigo 4: A sociedade iniciará suas atividades com o registro na Junta Comercial e terá
duração por tempo indeterminado enquanto for exequível seu objeto social. Capítulo III. Do Capital Social. Artigo 5:
O capital social é de R$ 100.000,00 dividido em 100.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente
subscritas e parcialmente integralizadas, sendo 10% integralizado em dinheiro para formação da companhia e os 90%
remanescentes, a serem integralizados após a constituição da companhia. Capítulo IV. Da Diretoria e da Adminis-
tração da Companhia. Artigo 6: A administração da companhia caberá a Diretoria, que será composta por 2 Direto-
res, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato pelo prazo de 3 anos, permitida a reeleição, sendo nomeados 1
Diretor Presidente e 1 Diretor Executivo. § 1º: Os membros da Diretoria após nomeação na Assembleia Geral serão
investidos em seus cargos por meio da assinatura de termo de posse no livro de atas da Diretoria, permanecer no
exercício de seus cargos até a posse dos eleitos em sua substituição. § 2º: A remuneração dos Diretores será
definida pela Assembleia Geral. Artigo 7: A companhia será representada pela conjunta do Diretor Presidente e do
Diretor Executivo, que poderão praticar todos os atos ordinários de gestão da sociedade e desenvolvimento do objeto
social, sendo vedada a prática de atos estranhos ao objeto social, e devendo ser observadas as restrições dos
parágrafos abaixo e das competências privativas da Assembleia Geral. § 1º: A celebração de contratos, distratos,
aditivos e outros atos jurídicos ou negócios que importem em obrigações para a sociedade, bem como a compra e
venda de bens imóveis, a compra e venda de marcas, patentes, cadastros e outros direitos intangíveis, a outorga
de avais, fianças, penhor hipoteca, alienação fiduciária, caução ou qualquer outro tipo de garantia, a realização de
doações e a contratação de empréstimos ou de qualquer forma de endividamento, a emissão de debentures, partes
beneficiárias e ações preferenciais, dependerão da assinatura conjunta do Diretor Presidente e do Direitor Executivo,
e de aprovação dos acionistas em Ata de Assembleia, no qual conste expressamente a realização da operação no
corpo da ata ou conste anexo orçamento anual ou extraordinário que autorize a operação. § 2º: A movimentação
financeira das contas bancárias da sociedade será realizada única e exclusivamente pelo Diretor Presidente, mas os
demais atos de execução e cumprimento dos contratos e obrigações assumidas pela sociedade poderão ser realiza-
dos de forma isolada por qualquer dos administradores. § 3º: Qualquer um dos Diretores de forma isolada poderá
outorgar procurações destinadas a constituição de advogados com cláusula “ad judicia”, em juízo ou fora dele, por
prazo indeterminado, ou nomear preposto com poderes que forem exigidos para representação da sociedade em
processos judiciais ou administrativos. Artigo 8: Todas as decisões que competirem a Diretoria serão tomadas em
conjunto, em reunião convocada por qualquer Diretor, sendo lavrada em livro próprio, sendo que em caso de empate,
prevalecerá a decisão adotada pelo Diretor Presidente em detrimento da decisão do Diretor Executivo. Capítulo V. Do
Conselho de Administração. Artigo 9: O Conselho de Administração na companhia será não permanente e apenas
será instalado após deliberação da Assembleia Geral, na qual serão nomeados, no mínimo 3 Conselheiros e no
máximo 5 Conselheiros, e seus respectivos suplentes, acionistas o não, com mandato de até 3 anos, permitida a
reeleição. § 1º: O Conselho de Administração elegerá um Presidente dentre os seus membros, e se reunirá nas datas
e prazos estipulados pelo Conselho de Administração, ou nas reuniões extraordinárias a serem convocadas por
qualquer dos membros do Conselho de Administração, com pelo menos 15 dias de antecedência. § 2º: Todas as
decisões que competirem ao Conselho de Administração serão tomadas em conjunto, sendo lavrada em livro próprio,
sendo que em caso de empate, prevalecerá a decisão adotada pelo Presidente do conselho. § 3º: Competirá ao
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Conselho de Administração após sua instalação, as atribuições previstas em lei. Capítulo VI. Do Conselho Fiscal.
Artigo 10: A companhia terá um Conselho Fiscal não permanente, cuja operação apenas ocorrerá nos exercícios
sociais que for instalado em Assembleia Geral, na qual serão nomeados, 3 Conselheiros, e seus respectivos suplen-
tes, acionistas ou não, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, permitida a reeleição. § 1º: Os
membros do Conselho Fiscal deverão ser pessoas naturais, residentes no País, que preencham os requisitos legais,
e serão eleitos pela Assembleia Geral, a qual lhes fixará a remuneração, observado o mínimo legal previsto no artigo
162, § 3º, da Lei nº 6.404/76, sendo que apenas farão jus à remuneração no período em que, instalado o Conselho,
estejam no efetivo exercício da função. § 2º: O Conselho Fiscal terá as atribuições previstas em lei, as quais não
poderão ser outorgadas à outros órgãos na Companhia, tendo em vista que a função do Conselho Fiscal é
indelegável. § 3º: Todos os atos do Conselho Fiscal deverão ser registrados em livro próprio, sendo que nas decisões
colegiadas em que houver empate, a deliberação será tida como rejeitada. Capítulo VII. Da Assembleia Geral. Artigo
11: As deliberações dos acionistas serão tomadas em Assembleia Geral, a ser realizada de forma ordinária ou extra-
ordinária, que se realizadas em conjunto poderão ser instrumentalizadas em uma única ata. Artigo 12: A Assembleia
Geral será convocada por qualquer dos Diretores, e nos casos previstos em lei, por anúncio publicado em jornal por
3 vezes, no mínimo, contendo o local, data, hora, e ordem do dia, com 8 dias de antecedência em primeira convo-
cação e com 5 dias de antecedência em segunda convocação, podendo a convocação ser dispensada quando todos
os acionistas comparecerem a Assembleia Geral ou se declararem cientes do local, data e hora da assembléia, a
ordem do dia. § 1º: A Assembleia Geral será instalada em primeira convocação com a presença de acionistas que
representem 1/4 do capital social, e em segunda convocação com qualquer número. § 2º: A assembleia será presidida
por escolha dos acionistas entre os presentes, que poderão escolher um acionista, diretor ou respectivo advogado
para presidir os trabalhos, sendo que o presidente da mesa, escolherá um secretário para auxiliá-lo nos trabalhos.
Artigo 13: Compete privativamente a Assembleia Geral como órgão máximo da companhia competirá a deliberação
sobre as seguintes matérias: I - reformar o estatuto social; II - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administra-
dores e fiscais da companhia; III - tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demons-
trações financeiras por eles apresentadas; IV - autorizar a emissão de debêntures; V - suspender o exercício dos
direitos do acionista; VI - deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do
capital social; VII - autorizar a emissão de partes beneficiárias ou bônus de subscrição; VIII - deliberar sobre trans-
formação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e
julgar-lhes as contas; e IX - autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial. X - deli-
berar outros assuntos de interesse da Companhia. Artigo 14: A Assembleia Geral Ordinária será realizada anualmen-
te, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e irá deliberar sobre as seguintes matérias: 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 administradores e os membros
do conselho fiscal, quando for o caso; Artigo 15: As decisões em Assembleia Geral serão tomadas por maioria, salvo
nos casos em que a lei fixar quórum maior, sendo que a cada ação competirá 1 voto. Capítulo VIII. Do Exercício
Social. Artigo 16: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os Diretores prestarão contas justifica-
das de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e da demonstração de
resultado do exercício, cabendo aos acionistas a participação nos resultados na proporção do capital social. § 1º: A
companhia poderá por decisão da Diretoria ou da Assembleia Geral, ordenar o levantamento de demonstrações
contábeis intermediárias, para possibilitar a distribuição antecipada de dividendos. § 2º: Será assegurado aos acio-
nistas o direito ao dividendo mínimo obrigatório equivalente a 25% dos lucros apurados no exercício. Capitulo IX. Do
Direito de Preferência. Artigo 17: Os acionistas terão direito de preferência nas operações de subscrição do aumen-
to do capital, na transferência ou alienação de ações, devendo ser notificados por carta com aviso de recebimento,
com todas as condições da oferta e cópia da oferta de aquisição, para que manifestem seu interesse no prazo de 30
dias. § 1º: Se mais de um acionista manifestar interesse na aquisição das ações, serão rateadas as ações na
proporção que detiverem do capital social. § 2º: Os acionistas poderão ceder seu direito de preferência a terceiros,
desde que este seja exercido nos mesmos prazos e condições que o acionista poderia exercê-lo. Capítulo X. Acor-
dos de Acionistas. Artigo 18: A companhia deverá observar estritamente todo e qualquer Acordo de Acionistas que
for arquivado em sua sede, não podendo computar qualquer voto ou deliberação que seja contrária ou que de qual-
quer forma viole os termos do acordo. Capítulo XI. Da Dissolução, Liquidação e Extinção. Artigo 19: A companhia
não será dissolvida no caso de falência, dissolução, liquidação, falecimento, ou insolvência de qualquer acionista,
sendo que os demais acionistas terão preferência na aquisição das ações, podendo prosseguir com os negócios
sociais. Artigo 20: A companhia entrará em liquidação ou dissolução nos casos previstos em lei, competindo a
Assembleia Geral fixar o modo como será liquidada, escolher o liquidante e fixar sua remuneração. Capítulo XII. Da
Cláusula de Abritragem e da Resolução de Conflitos. Artigo 21: Os acionistas, a companhia e seus administrado-
res, desde já, assumem o compromisso de submeter à arbitragem, de forma definitiva, toda e qualquer divergência
ou disputa relacionada ao presente instrumento, inclusive quanto à sua interpretação, execução, inadimplemento,
rescisão ou nulidade, que deverá ser conduzida na CAESP - Câmara Arbitral do Estado de São Paulo de acordo com
os termos de seu Regulamento, com a estrita observância à legislação vigente, em especial a Lei nº 9.307/96,
valendo, outrossim, a presente como Cláusula Compromissória, nos termos do artigo 4º dessa mesma Lei. Obrigam-
se, para tanto, a firmar o respectivo termo de arbitragem e a acatar a sentença arbitral que vier a ser proferida,
relativa a qualquer disputa ou controvérsia eventualmente surgida, aplicando-se a todo e qualquer conflito as dispo-
sições da Leis da República Federativa do Brasil. § 1º: O Tribunal Arbitral será constituído por 1 árbitro, cabendo as
partes envolvidas na demanda, em conjunto, defini-lo, no prazo de 30 dias. Caso as partes envolvidas na demanda
não cheguem a consenso, a Câmara indicará o árbitro. Toda e qualquer controvérsia ou omissão relativa à indicação
do árbitro, será dirimida ou suprida pela Câmara. § 2º: A sentença proferida pelo Tribunal Arbitral será considerada
final e definitiva, e obrigará as partes e seus sucessores, que renunciam expressamente a qualquer recurso,
sempre que legalmente possível. As partes se reservam o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo
exclusivo de: (i) assegurar a instituição da arbitragem, e (ii) obter medidas urgentes para proteção ou salvaguarda
de direitos previamente à instauração do Tribunal Arbitral, sem que isso seja interpretado como uma renúncia à
arbitragem. Qualquer medida implementada ou solicitada pelo órgão judiciário deverá ser notificada sem demora
pela parte à Câmara, e o Tribunal Arbitral poderá rever, conceder, manter ou revogar a medida de urgência. Para
esses fins, as partes elegem o foro da Cidade de São Paulo, comarca da Capital, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa ser. § 3º: Para facilitar a completa resolução do litígio ou
controvérsia e, caso a controvérsia objeto da arbitragem prevista neste instrumento tenha reflexo ou impacto nos
direitos e obrigações previstas em quaisquer contratos a este coligados e que completam o negócio jurídico
realizado ou a ser realizado pelas partes ou existam outras disputas autônomas no âmbito deste contrato e dos
demais contratos a este coligados e que completam o negócio jurídico realizado ou a ser realizado pelas partes,
o Tribunal Arbitral poderá consolidar o procedimento arbitral com qualquer outro procedimento arbitral envolvendo
as partes. Os árbitros não deverão consolidar as arbitragens, exceto se (a) existirem questões de fato e/ou de
direito comuns aos procedimentos, que tornem a consolidação mais eficiente do que a existência de procedimen-
tos separados; e (b) nenhuma parte for prejudicada com a consolidação em virtude de atrasos indevidos ou
conflito de interesses. § 4º: As partes comprometem-se a manter em sigilo a arbitragem e seus elementos (inclu-
indo-se, sem limitação, as alegações das partes, provas, laudos e outras manifestações de terceiros e quaisquer
outros documentos apresentados ou trocados no curso do procedimento arbitral), exceto se a divulgação for
exigida para cumprimento das obrigações impostas por lei ou por qualquer autoridade reguladora. § 5º: As partes
e seus representantes legais se vinculam para todos os fins e efeitos de direito à presente cláusula
compromissória. Visto do Advogado: Isabella de Jorge Scarpelli - OAB/SP nº 264.499.

Cooperativa União de Serviços dos Taxistas
Autônomos de São Paulo - USETAXI

CNPJ nº 59.558.411/0001-40 - NIRE - 35400017856.
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Nos termos do Estatuto Social e dos artigos 45 e 46 da Lei nº 5764 de 16 de dezembro
de 1971, o Presidente do Conselho de Administração convoca os cooperados em con-
dições de votar, para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, que será
realizada no dia 02 de dezembro de 2017, para melhor acomodação de seus coopera-
dos, na rua Pirapitingui, nº 75, Liberdade, CEP: 01508-020, São Paulo, Estado de São
Paulo. Em primeira convocação às 07 horas, com 2/3 (dois terços) dos seus coopera-
dos; em segunda convocação às 08 horas, com metade mais um dos seus cooperados,
e em terceira convocação às 09 horas com o mínimo de 10 (dez) cooperados, para tratar
da seguinte Ordem do Dia: 01) Reforma geral do estatuto social, em especial dos
capítulos III, IV, VIII e XIII 02) Assuntos gerais . O número de sócios-cooperados para
efeito de “quorum” de instalação da Assembleia é de 610 (seissentos e dez) Cooperados.

São Paulo, 17 de Novembro  de 2017.
Eder Wilson Sousa da Luz - Presidente.

Recuperação escolar: 
uma forma de seu 
fi lho superar as 
difi culdades

Maria Cristina Basile Palermo (*) 

Exponho um assunto muito 
delicado que apavora 
muitos pais e crianças: a 
recuperação escolar. A notícia 
de que fi cou de recuperação 
traz muita ansiedade para as 
crianças e adolescentes

E, para os pais, um misto de sen-
timentos, desde o questiona-
mento se acompanhou a rotina 

escolar dos fi lhos adequadamente, a 
falta de percepção de que algo não 
ia bem com eles na vida acadêmica 
(ou até fora dela, mas com impacto 
na rotina escolar) até a cobrança e 
a aparente decepção pela “suposta” 
falta de empenho do fi lho. Sob o 
aspecto da criança ou adolescente, 
a primeira orientação é: acalme-se. 

Acontece! Muitas vezes, apesar da 
dedicação, é normal fi car de recupe-
ração, seja por uma questão de difi -
culdade em entender determinadas 
matérias, seja por outros problemas 
que refl etiram no resultado acadêmi-
co. O importante é ter em mente que, 
quando não se conseguiu a média ne-
cessária para uma ou mais disciplinas, 
a recuperação precisa ser encarada 
como um reforço que vai contribuir 
para eliminar as difi culdades naquela 
disciplina e te deixar preparado para 
o próximo ano letivo.

Já, em relação à perspectiva dos 
pais, é fundamental apoiar seu fi lho 
nesse momento. Nesse período, o que 
ele mais precisa é de acolhimento e 
apoio para que esteja pronto para 
passar pela recuperação e, de fato, 
conseguir superar a difi culdade que 
teve ao longo do ano , semestre e/ou 
bimestre. Apoio e acolhimento são 
primordiais, assim como uma análise 
se existe algo que possa estar impac-
tando na vida escolar do seu fi lho e, 
juntos, tentarem superar essa fase.

Além disso, é de extrema impor-
tância que tanto os pais quanto os 
fi lhos entendam que a recuperação 
não deve ser considerada como um 
fracasso. Na verdade, ao contrário, ela 
é uma forma de ajudar as crianças a 
irem além, ou seja, um período que 
estimula a superação de difi culdades e 
a devolução da confi ança para seguir 
para a próxima etapa.

(*) - É psicopedagoga e escreve para 
o Blog Educação e Hipismo, contando 
como uniu a psicopedagogia e o amor 

pelo hipismo na criação das fi lhas 
(www.educacaoehipismo.com.br) 
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Especial

No ano 2000, a Fundação Cúpula Mundial da Mulher (WWSF) 
lançou o ‘Dia Mundial de Combate ao Abuso Infantil’, que deve 
ser celebrado todo dia 19 de novembro. A data tem o objetivo de 

chamar a atenção para o problema do abuso infantil e para a necessidade 
de difundir programas que possam prevenir essas práticas. Nesta come-
moração participam cerca de 130 países.

Tema muito importante e que precisa sair da sombra e vir à tona para 
que possa encontrar a cura. Com esse objetivo, o Jornal EMPRESAS & 
NEGÓCIOS começa uma campanha sobre o assunto. A cada sexta-feira, 
de hoje até o próximo dia 17, trará várias instituições e profi ssionais que  
abordarão o assunto. Acompanhe, leia, participe! Em nosso site (www.
netjen.com.br), todas as matérias a respeito fi carão à disposição para 
leitura e pesquisa por tempo indeterminado.

Nosso projeto em comemoração ao Dia Mundial de 
Combate ao Abuso Infantil termina hoje.

Há muito a ser feito.

O maior mal para todos os envolvidos é o silêncio.

As pessoas envolvidas precisam falar, falar e falar.

A sociedade precisa tratar com respeito e não julgar os 
envolvidos.

Assim como aprendemos que o alcoólatra e dependente 
de drogas precisam de tratamento médico, o abusador e o 
abusado também precisam de tratamento.

19
 d

e 
no

ve
m

br
o Dia mundial

de combate ao 
abuso infantil

No futuro, em situações onde chamamos de gatilho, quem 
reagirá será a criança interna.

Por este motivo encontramos tantos adultos com atitudes 
infantis perante alguns problemas.

É a criança interior ferida que faz com que o adulto seja 
reativo.

Um grito, um menosprezo, um abandono, uma falta 
de respeito ao corpo da criança (abuso sexual, surras, 
espancamentos e até mesmo cócegas exageradas onde a 
criança pede para parar e não é atendida), causam esse 
ferimento.

Cada criança terá uma reação a cada um dos eventos 
citados acima. Uma traumatizará, outra não.

Mas a criança merece respeito!

Merece nossa educação com muito obrigada, pedido de 
desculpa e por favor.

Merece ser ouvida e merece que o adulto acredite nela.

Hoje em dia todos nós enfrentamos uma crescente falta 
de respeito a várias opções que fazemos no dia a dia. Parece 
que o respeito precisa ser apenas de adulto para adulto. O 
respeito precisa ser exercido também com a criança. Com 
nossos fi lhos, sobrinhos, netos, primos.

Uma criança criada com respeito saberá respeitar seu 
próximo, pois vive o respeito dentro da própria casa.

Há um ditado popular que diz: O hábito de casa sai à rua.

Geralmente confundimos respeito pela criança com 
liberdade excessiva.

A falta de limite é um tipo sério de abandono, mas limite 
com surras e gritos são tipos sérios de abuso.

Criança respeitada e ouvida não se tornará uma criança 
mimada nem agressiva.

Assagioli, Roberto (2013). Psicossíntese – As Bases da Psicologia Moderna 
e Transpessoal. São Paulo – SP. Editora Pensamento-Cultrix

Bogado, Anna Patrícia C. (2009). Corpo – Prazer, dor e luz. Lorena – SP. 
Editora Diálogos do Ser.

Bradshaw, John (1933). Volta ao Lar: Como resgatar e defender sua 
criança interior. Rio de Janeiro – RJ – Editora Rocco

Bradshaw, John (1988). Curando a Vergonha Tóxica que impede de 
viver. Rio de Janeiro – RJ: Editora Rosa dos Tempos.

Levine, Peter A. (1999). O despertar do tigre – Curando o trauma. São 
Paulo – SP: Editora Summus.

Levinex, Peter A. (2010). Uma voz sem palavras – Como o corpo 
libera o trauma e restaura o bem-estar. São Paulo – SP: Editora 
Summus.

Maslow, Abraham H. Introdução à Psicologia do Ser. Rio de Janeiro – 
RJ:

Livraria Eldorado Tijuca Ltda.

Rossi e Neto (2012). Práticas Psicoterápicas e Resiliência. Diálogos com a 
Experiência Somática. São Paulo – SP.

“Uma oração”.

Recuse-se a cair.

Se não se recusar a cair,

Recuse-se a fi car no chão.

Se não puder se recusar a fi car no chão,

Eleve seu coração aos céus.

E, como mendigo faminto,

Peça que o encham,

E ele será feito.

Podem empurrá-lo para baixo.

Podem impedi-lo de se levantar.

Mas ninguém pode impedi-lo

De elevar seu coração aos céus.

Só você.

É no meio da afl ição

Que tantas 

Coisas fi cam claras.

Quem diz que nada de bom

Resultou disso,

Ainda não está escutando.

Clarice Pinkola Estes.

“

”Apresentamos uma série de livros onde os interessados encontrarão maiores informaçõesApresentamos uma série de livros onde os interessados encontrarão maiores informações

Ninguém sai impune e sem sequelas. 

Geralmente, quando há o abuso e consequentemente o 
trauma, a criança interna fi cará ferida. 

Quem escreve com propriedade sobre a criança interna 
ferida é John Bradshaw no livro “Volta ao Lar – Como 
resgatar e defender a sua criança ferida”.
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Muito tem se falado 
sobre a regulamentação 
europeia de proteção 
de dados (General Data 
Protection Regulation) 
e o impacto que as 
novas regras terão nos 
negócios, inclusive no 
Brasil

Recentemente, a McAfee 
realizou pesquisa com 
centenas de gestores 

de diversos países e apontou 
que 48% dos entrevistados 
brasileiros disseram que suas 
empresas serão impactadas 
pela GDPR. Essas empresas 
brasileiras, e tantas outras no 
mundo todo, terão que adaptar 
suas atividades para cumprir 
os requisitos de proteção de 
dados se quiserem continuar 
a manter relações comerciais 
com os países europeus.

Na visão da segurança, regu-
lamentações como essas são 
excelentes oportunidades para 
colocar a casa em ordem, olhar 
para a segurança de forma mais 
responsável e aumentar a ma-
turidade. Muitas empresas já 
perceberam que a proteção de 
dados adequada pode ser uma 
grande vantagem no mercado, 
assim como sabem que falhas 
na segurança podem arruinar 
um negócio. 

Os próprios consumidores 
perderam o controle sobre os 
seus dados, temos dezenas 
de cadastros em lojas online, 
aplicativos, sites de serviços, 
e-mail, mídias sociais, etc. O 
tempo todo estamos forne-
cendo dados para as empresas 
e acreditamos que a loja, o 
criador do aplicativo, o pro-
vedor de e-mail, o banco ou 
a plataforma de nuvem está 
cuidando perfeitamente da 
proteção desses dados. O que 
nem sempre é verdade.

Hoje, a proteção do dado, 
onde quer que ele esteja, vi-
rou a principal preocupação 
da segurança da informação, 
isso porque os cibercriminosos 
estão de olho nessas valiosas 
informações coletadas por 
todos esses serviços. Em pos-
se dessas informações eles 
podem roubar identidades, co-
meter golpes e fraudes usando 

os dados dos consumidores. 
As novas regras europeias 

vão fazer com que as empresas 
se tornem mais responsáveis 
pelos dados dos consumidores, 
definir quais dados podem 
ser coletados, como podem 
ser usados, onde devem ser 
armazenados e as empresas 
também serão responsabili-
zadas no caso de vazamento 
de informações. Sem dúvida 
essa regulamentação irá mudar 
o paradigma da proteção de 
dados e irá chacoalhar o mer-
cado, forçando outros países a 
seguirem o mesmo rumo. 

Pensando em um cenário lo-
cal, a falta de uma regulamen-
tação de proteção de dados 
pode afetar a competitividade 
das empresas brasileiras no 
mercado num futuro próximo. 
A mesma pesquisa mostrou 
que a confi ança dos outros 
países no Brasil é muito baixa 
por conta da falta de leis que 
tratem a proteção de dados 
por aqui. 

Apenas 8% dos entrevista-
dos disseram que armazena-
riam os dados da sua organi-
zação no Brasil, considerando 
a regulamentação de proteção 
de dados existente. O Estados 
Unidos foi a escolha de metade 
dos entrevistados. E mesmo 
entre os brasileiros, a maioria 
prefere armazenar seus dados 
nos Estados Unidos por conta 
das leis que tratam da seguran-
ça por lá. Entre os países nos 
quais os executivos disseram 
que evitariam armazenar os 
dados da sua organização, o 
Brasil fi cou em terceiro lugar, 
perdendo com pouca diferença 
para o México e a Índia. 

O país tem muito a melhorar 
neste quesito. Na realidade, já 
existe um projeto de lei que 
aborda a proteção de dados 
(PL 4060/2012) e que poderá 
ser muito benéfico para o 
mercado, mas que está pa-
rado há alguns anos. Tratar a 
segurança dos dados de forma 
mais madura seria um passo 
gigantesco para os negócios, 
aumentando a confi ança e a 
competitividade das empresas 
brasileiras no mercado global. 

 
(*) É gerente de Inside Sales & SMB 

da McAfee.

A proteção de dados 
como uma

vantagem competitiva
Marcus Almeida (*)

News@TI
Rainbow Six Siege poderá ser jogado 
gratuitamente entre 16 e 19 de novembro

@OA Ubisoft anuncia que Tom Clancy’s Rainbow Six Siege poderá 
ser jogado gratuitamente entre 16 e 19 de novembro no Xbox 

One, Playstation 4 e PC (Uplay e Steam). Além de experimentar a 
versão completa do game, os usuários que quiserem continuar jogando 
Rainbow Six Siege poderão adquiri-lo com descontos de 60% em todas 
as plataformas até 27 de novembro, mantendo todo o progresso feito 
durante o período gratuito. A Ubisoft também anuncia que “Operação 
White Noise”, a próxima atualização da segunda temporada de Tom 
Clancy’s Rainbow Six Siege, passará por um período de testes técni-
cos dos servidores a partir do dia 20 de novembro no PC, quando os 
jogadores poderão experimentar o novo conteúdo em primeira mão. 
(https://www.twitch.tv/ubisoftesports.).

João Roncati (*)

Estamos diante de um período de aceleração do uso da tec-
nologia nas transações e processos mais cotidianos e, nas 
relações entre as pessoas. Não são poucos os especialistas 

que preconizam que o quê viveremos em uma década é muito 
superior ao que vivemos no último século. É uma aceleração sem 
igual. Estaremos prontos? 

 
Sabemos que uma reorganização signifi cativa em nossas vidas 

será possível e necessária. Um dos âmbitos mais afetados será 
o do trabalho formal.

 
Caminhamos desde o fi nal do século XVIII, organizando a for-

ma com que os homens participam da produção de bens para a 
economia. Ao longo do século XX, nos ocupamos de focar nas 
relações de trabalho, nos seus formatos, na proteção às condições 
de cada trabalhador no ambiente em que ele dedica boa parte de 
sua vida e nos processos qe alavanquem o desenvolvimento das 
competências que suportarão a competitividade.

 
Tudo isto está para ser transformado: a adoção maciça de tec-

nologia motivará a substituição humana nos trabalhos repetitivos, 
perigosos e processuais. Permitirá ainda a adoção mais rápida de 
protocolos, ganhos de efi ciência e escala nunca vistos, migrações 
e comparitlhamentos de dados até hoje inviáveis, adicionada a 
camadas de análise profunda. 

 
A  Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0, como vem 

sendo chamada, na qual a ligação de homens e máquinas será 
muito amplidada permitirá uma geração de valor nunca vista em 
formato ou dimensão.

 
Impossível não prever que o ambiente e o próprio formato do 

trabalho deverão ser remodelados, repensados e restruturados. 
E claro, o papel de cada trabalhador.

 
O mundo das “previsões” divide-se entre os otimistas que pre-

conizam que haverá um grande deslocamento de trabalhadores, 
saindo das funções mais operacionais para as mais intelectuais. 
Ou pelo menos, que as pessoas terão muito mais tempo para 
dedicar-se ao que gostam muito, além de seu trabalho: desenvol-
vimento artístico, religioso etc. Os mais pessimistas falam de uma 
perda massiva de empregos pela extinção de postos de trabalho. 

 
Um estudo da Oxford University’s do Departmento de Enge-

nharia: “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs 
to Computerisation?,” escrito por doutor Michael A. Osborne, 
do Department of Engineering Science and Dr Carl Benedikt 
Frey, estima que 47% dos empregos serão automatizados nos 
próxmos 10 anos. 

 
No World Economic Forum de Davos abriu-se permanentemente 

um grupo de estudo chamado de “Future for Jobs”. Uma das suas 
conclusões apontam que 65% das crianças que entram na escola 
primária hoje acabarão atuando em trabalhos completamente 
novos. Portanto, num conjunto novo de competências será ne-
cessário, provocando a mudança do próprio Homem que deverá 
adaptar-se e prover a capacidade de trabalho (análise e decisão) 
que não poderá ser substituída pelas máquinas ou software. 

 
O que vai mudar de fato? Devemos ser otimistas? Ou pessimis-

tas? Ninguém sabe ao certo.
 
O que sabemos é que um conjunto de competências pessoais 

será necessario, e urgente. 
 
É preciso estar atento às mudanças e se preparar. Não podere-

mos prever todas as alteraçes nas funções humanas dentro das 
organizações e/ou seu impacto exato.

 

Uma revolução nos empregos 
vem por aí. Você está preparado?

De tempos em tempos o mundo passa por grandes transformações. Estes momentos da 
humanidade trazem profundas alterações das relações sociais, na composição da cultura e na 
dinâmica da economia. O maior impacto, não obstante, ocorre no universo dos homens: seus inter 
relacionamentos, as formas de gerar renda ou valor, no seu legado

Mas é possível ver que o futuro será diferente e algumas tendên-
cias impõem-se.  É fundamental antecipar quais competências são 
necessárias para se destacar e se manter no mercado de trabalho. 
Em nossas “andanças”, verifi camos que algumas competências 
hoje já são importantes, na Indústria 4.0 serão mais ainda:

 
Capacidade analítica e uso de bases de dados

A tecnologia já está gerando dados e munindo as lideranças 
de números que são essenciais para embasar as tomadas de 
decisão. Faz-se necessário possuir competência para realizar 
análise e para avaliar todas as informações recebidas, dando 
suporte ou  decidindo qual o caminho que irá mobilizar para os 
melhores resultados.

 
Interdisciplinaridade e trabalho em equipe

Perceber que o trabalho precisa ser feito a partir da somatória 
não-linear de diferentes especialidades, campos de conhecimento 
e/ou pesquisa. Mesma a “carreira” como a conhecemos, passa 
a ser não-linear e exigir o conhecimento da geração de valor 
interdisciplinar. 

 
Pensamento sistêmico 

Esta competência é base para decisores e estrategistas. Preco-
niza a capacidade de escolher variáveis num cenário complexo e, 
acima de tudo, “enxergar” a dinâmica de infl uencia ou dependência 
entre estas vairiávies e os cenários resultantes. 

 
Busca contínua pela Efi ciência

A adoção massissa de tecnologia poderá nos levar à uma queda 
de custos e despesas, mas também redução das barreiras com-
petitivas. Um dos pilares mais importantes da sustentabiliade é 
a capacidade de ser efi ciente e efi caz sempre.

 
Disposição de trabalho cooperativo e baseado em 
diversidade (de ideias e origens)

O trabalho cooperativo acelera as curvas de aprendizado, 
amplia muito a capacidade analítica e criativa e constrói coesão 
sem uniformidade de pensamento. É a condição mínima para a 
convivência com diversidade cultural e intelectual, base para a 
inovação e fl exibilidade. 

 
Além destas competências, ter autoconhecimento para enten-

der quais são os seus talentos e também as defi ciências ajudará a 
prever possíveis falhas, mantendo-se alerta e por consequência 
errando menos. O ajuste de auto-imagem possibilita uma adap-
tabilidade maior e mais precisa, fortalecimento das alavancas 
internas e compensação das possíveis fragilidades.

 
Inovação continuará a ser um “mantra”, mesmo que as vezes 

represente menos que o seu alarido. Ainda estamos aprendendo 
a conviver com a estabilidade mínima de processos que provêem 
a alta produtividade junto com a volatilidade das estruturas, 
formas de trabalho e organização de muitos relacionamentos no 
ambiente de trabalho.

 
O desafi o individual não será pequeno, e estará alavancado 

em nossa disposição de contruir horizontes melhores e mais 
equilibrados. 

 
A distância entre as perspectivas otimistas e pessimistas sobre 

o impacto na fonte primária de renda de maior parte da popula-
ção mundial, o seu trabalho, é equidistante de nossa capacidade 
de transformar ou construir organizaçoes que pensem mais no 
longo prazo, em detrimento do sofrimento e desesperador foco 
predominante de curto prazo.

 
(*) É diretor da People + Strategy, consultoria de estratégia, planejamento e 

desenvolvimento humano. Mais informações: http://www.peoplestrategy.com.br/.

Sem dúvidas, 2017 foi o ano dos chatbots. Grande aposta para 
o futuro, mas já com muitas aplicações na atualidade, essa tec-
nologia vem mexendo com o mundo do atendimento ao cliente 
nas empresas, mas promete revolucionar ainda mais o mundo 
digital como um todo. Segundo o Gartner, em 2020 nós não 
teremos mais apps: tudo funcionará através de chatbots com 
inteligência artifi cial. 

Basta pensarmos na Siri ou Cortana para entendermos como 
essa previsão faz muito sentido. Por que ter o app do cinema 
instalado no seu aparelho se você pode simplesmente perguntar 
para seu celular qual a próxima sessão daquele fi lme imperdível? 
Aos poucos, as pessoas estão aprendendo a lidar com bots de 
atendimento, tanto via texto como por voz. Um atendente virtual 
ligar para a sua residência já não causa tanto estranhamento. 

Além do atendimento ao cliente, os bots e a Inteligência Arti-
fi cial ainda vão transformar diversos aspectos nas nossas vidas. 
De acordo com o relatório da consultoria americana Tractica, 
o mercado de Inteligência Artifi cial deve movimentar US$59,8 
bilhões no mundo até 2025. Já a pesquisa da Accenture mostra 
que a IA pode duplicar as taxas de crescimento econômico atuais 
até 2035.

Na educação, também estamos experimentando muitas ino-
vações. Hoje é possível aprender dentro da sala de aula ou fora 
dela. Tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada e 
mobile learning ajudam os educadores a tornar suas aulas mais 
interativas e completas. O mercado de treinamentos corporativos 
também aposta nestes novos formatos, auxiliando os trabalhadores 
a aprenderem cada vez mais e, consequentemente, fazendo as 

empresas a atingirem seus melhores resultados. 
A difi culdade na aceitação de novas tecnologias existe, prin-

cipalmente por parte dos profi ssionais com mais idade, que 
não possuem tanta familiaridade com internet ou smartphones. 
Mas aos poucos as barreiras estão sendo quebradas e as novas 
tecnologias para educação corporativa estão chegando a cada 
vez mais gente. 

O uso de chatbots e inteligência artifi cial em treinamentos 
corporativos é, sem dúvidas, o próximo passo do nosso mercado. 
Podemos pensar em treinamentos 100% on-line, que acontecem 
através de plataformas de ensino ou m-learning, e tem assistentes 
virtuais para reforçar conteúdos, tirar dúvidas dos alunos, fazer 
testes e avaliar seu desempenho ao longo do treinamento. É uma 
forma interessante, inovadora e relativamente barata de manter o 
interesse dos colaboradores e incentivá-los a aprender ainda mais. 

Muitos estudiosos do assunto apostam, no entanto, no ensi-
no híbrido, mesclando momentos presenciais com os digitais. 
Com as pessoas cada vez mais adeptas dos seus smartphones, 
esse seria um caminho mais natural para a evolução da educa-
ção corporativa. O profi ssional poderia participar de uma aula 
presencial com seus colegas para a apresentação de uma nova 
política do seu setor. Durante o encontro, poderiam ser realiza-
das demonstrações com a ajuda da realidade aumentada para 
demonstrar quais novos procedimentos precisam ser adotados 
e suas consequências. Ao fi nal do encontro, o facilitador dispo-
nibilizaria acesso a uma plataforma digital para que cada um dos 
participantes pudesse rever o conteúdo aprendido e aprofundar 
itens que não puderam ser apresentados durante o encontro. Na 

plataforma, um assistente virtual via chat responderia possíveis 
dúvidas, apontaria quais lições os colaboradores precisariam rever 
e ajudaria a medir a sua evolução. O assistente seria responsável 
também por analisar o desempenho e enviar essas informações 
para a organização. Dessa forma, a empresa tem total controle 
sobre o seu treinamento, conseguindo acompanhar quais são os 
colaboradores mais empenhados, onde a maioria trava durante 
o processo e quais as principais difi culdades. 

O chatbot é interessante também porque ele pode ser dis-
ponibilizado tanto para uma pessoa quanto para centenas. Os 
chatbots foram desenvolvidos para conseguir atender as pessoas 
em diversas situações. É uma tecnologia desenvolvida para ter a 
capacidade de atender centenas, mas com o poder de adaptação 
para entender as especifi cidades de cada caso como único. Isso 
faz com que o aprendiz sinta que aquele é um momento só dele, 
no qual ele tem a liberdade de interagir e rever os assuntos do 
seu interesse quantas vezes quiser. 

Phill Libin, fundador do Evernote, disse em entrevista recente 
que “em breve o mundo será reescrito baseado em bots e inter-
faces conversacionais”. Para os treinamentos corporativos, não 
será diferente. Estamos passando por um momento de muitas 
novidades na tecnologia e, por consequência, no mercado de 
bots. Vivemos um momento no qual, mais importante do que 
pensar em respostas, é pensar em perguntas que nos façam 
evoluir cada vez mais.  

 
(Fonte: Por Luiz Alexandre Castanha, administrador de Empresas com 

especialização em Gestão de Conhecimento e Storytelling aplicado à Educação, 
atua em cargos executivos na área de Educação há mais de 10 anos.)

Chatbots e AI são os próximos passos para os treinamentos corporativos

Ciência e Tecnologia
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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 sexta é o último dia desta lunação. O astral será de muita sensibilidade e compreensão com a Lua minguando. Durante a 
manhã a Lua faz aspecto positivo com Netuno e a Lua se alinha em uma conjunção com Vênus. Apesar do aspecto entre a Lua 
e Vênus ser muito amoroso e exaltar o feminino, quando esses astros estão em Escorpião pode ser difícil usar o potencial desta 
energia. Ao mesmo tempo a sexualidade estará bastante ativada. Mercúrio em harmonia com Marte deixa a comunicação direta 
e assertiva. A Lua em aspecto com Plutão permite eliminar as emoções pesadas de forma bastante efi caz. Muito foco e objetivo na 
realização das nossas metas e resolução dos problemas. 
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O dia tende a ter imprevistos e o 
improviso deve ser evitado. Este é 
aquele tipo de dia que nada sai como 
havia sido planejado. Evite fazer 
promessas porque o cumprimento 
delas será difícil. Cuide melhor de 
você, não se irrite facilmente no amor 
devido aos sentimentos instáveis. 
52/352 – Violeta.

As expectativas têm pouca chance de 
se realizarem, pelo menos da forma 
grandiosa que podemos esperar delas 
nesta sexta. Use de boa vontade com 
tudo e com todos e terá melhores 
resultados. Dia é bom para ir à busca 
do prazer numa relação e viver uma 
paixão. 89/189 – Cinza.

Procure desenvolver ainda mais 
suas habilidades artísticas e sociais, 
organizando e colocando tudo em 
ordem. Evite a implantação de coisas 
novas, assinatura de documentos 
e papéis importantes. Aprenda 
e ensine mais e prepare-se para 
um momento feliz a dois. 79/379 
– Amarelo. 

Não vá compensar frustrações em 
compras: o resultado não será o 
melhor. É melhor também comer 
menos e de forma regrada. É tempo 
de renovação da vida e de procurar 
a satisfação em todas as áreas da 
vida. Hora de tentar agregar-se ao 
ambiente. 98/498 – Branco.

Dia para ir à busca de intenso prazer 
numa relação. Ótimo momento para 
abrir caminhos pelo equilíbrio e a 
união de forças. Precisa fazer uma 
revisão de seus planos e desejos 
e querer mais neste fi nal de ano. 
Termine aquilo que foi adiado ou 
fi cou atrasado mantendo o equilíbrio. 
65/565 – Amarelo.

O moimento é bom para pessoas 
idosas e doentes, mas é impróprio 
para coisas arriscadas ou perigosas. 
Muita afetividade na relação social 
e amorosa irá garantir sua felicida-
de. Mantenha o esforço em para 
alcançar seus desejos pessoais e 
descobrirá que se abrem os cami-
nhos 35/935 – Branco.

Grande motivação para o trabalho 
melhora a situação fi nanceira com o 
Sol na casa dois. Um dinheiro a mais 
ou benefícios inesperados deverá 
chegar. Terá soluções em assuntos 
pendentes em dinheiro. Evite atritos 
no amor devido a emoções fortes e 
imprevistos fora da rotina. 41/241 
– Verde.

Mercúrio em harmonia com Marte 
deixa a comunicação direta e asser-
tiva. Tudo que tenha sido planejado 
pode ser feito, mas somente depois 
do aniversário. Para quem sair o dia 
promete uma atmosfera criativa e 
interessante. Muito foco e objetivo 
na realização das nossas metas e dos 
problemas. 55/155 – Cinza.

Surgem novas oportunidades profi s-
sionais que devem ser antes muito 
bem analisadas. Neste período é bom 
planejar, mas não realizar. Por isso 
nesta sexta é melhor evitar apostas 
altas e arriscadas demais. Use sua 
mente para imaginar o que deseja 
no futuro. 90/390 – Branco.

A Lua em aspecto com Plutão per-
mite eliminar as emoções pesadas 
de forma bastante efi caz. Momento 
de muita ansiedade logo de manhã 
cedo pode leva a atropelar o ritmo 
de forma impaciente, deixando os 
detalhes de lado e agindo de forma 
afoita e fora da rotina. 89/289 – Azul.

Não vá compensar frustrações em 
compras: o resultado não será o 
melhor. É melhor também comer 
menos e de forma regrada nesta 
sexta e no fi nal de semana. Está 
vivendo situações muito positivas 
no trabalho que irão se concretizar 
até o início do ano que vem. 51/551 
– Cores claras.

O aspecto entre a Lua e Vênus exalta 
o feminino, quando esses astros 
estão em Escorpião pode ser difícil 
usar o potencial desta energia. Dia 
de agitação nos acontecimentos e 
inquietação interna. Um relaciona-
mento pode ter confl itos passageiros, 
mas não desista de ser feliz. 48/948 
– Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 17 de Novembro de 2017. Dia de Santa Isabel da Hungria, 
São Gregório, São Hugo de Avalon, e Dia do Anjo Hahuiah, cuja virtude 
é a justiça. Dia da Criatividade e Dia do Estudante. Hoje aniversaria 
o cineasta Martin Scorsese que faz 75 anos, o ator Danny deVito que 
nasceu em 1944 e o músico Clark Isaac Hanson que completa 37 anos.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau é altamente intuitivo e tem 
habilidade psíquica. Consegue sucesso através da comunicação e do 
comércio. Reservado, introspectivo com grande interesse por fatos e 
números, costuma apresentar um comportamento sério e ponderado e 
gosta de fazer as coisas no seu próprio ritmo. Precisa saber distinguir 
muito bem o correto do errado, pois sendo determinado, pode traba-
lhar tanto para o bem como para o mal. Ama a verdade e as ciências 
exatas. Nem sempre consegue uma boa convivência com as pessoas, 
pois sempre é sincero demais em suas palavras e ações.

Dicionário dos sonhos
BAILE – Se estiver dançando em um lugar público, indica 
infortúnio, mas se o baile for em sua casa ou em homenagem 
a alguém, indica alegrias, prazeres, abundância e melhorar 
de vida. Ver danças é alegria. Números de sorte: 10, 19, 
29, 43, 54 e 81.

Simpatias que funcionam
Para ela sumir da vida dele: Pegue um recipiente de 
vidro com tampa, encha até a metade com álcool e coloque 
duas pimentas vermelhas dentro dele. Em um papelzinho 
branco limpo e sem linhas, escreva o nome do seu amor 
e em outro, escreva o nome da sua rival. Coloque os dois 
dentro do recipiente onde estão as pimentas e o álcool. 
Tampe e agite bem. Após isso, coloque-o no freezer ou na 
geladeira. O recipiente deve fi car intocável até que a outra 
suma de vez da sua vida. Quando isso acontecer, enterre 
o recipiente em um jardim. Mas atenção: ninguém poderá 
saber da realização dessa simpatia!

Refl exõesRefl exõesRefl exões Nota -TV
“Uma mulher sofrida, vivi-

da, gloriosa, vencedora, não 
tem medo de apanhar porque 
sabe revidar.” Esta é a defi -
nição que a cantora e com-
positora carioca Elza Soares 
faz de si mesma durante seu 
show “A Mulher do Fim do 
Mundo”, que o SescTV estreia 
no dia 22/11, quarta-feira, 
às 22h (Assista também em 
sesctv.org.br/avivo). Inédito 
na televisão, o espetáculo 
traz canções do disco de 
mesmo título, que ganhou 
o Grammy Latino 2016 na 
categoria Melhor Álbum de 
Música Popular Brasileira, 
entre outros prêmios. Este 
é o 34° trabalho da artista 
que tem mais de 60 anos de 
carreira, porém é o primeiro 
com composições inéditas. 

SP Cia de Dança com, Thamiris Prata e Yoshi Suzuki.

Dia 23 de novembro é 
comemorado o Dia do 
Profi ssional da Dança

Para festejar a data acontece 
nos dias 18 e 19 de novembro 
espetáculo formado por várias 
apresentações (coreografi as) 
com bailarinos profi ssionais e 
grupos de dança de projeção 
nacional e internacional para 
festejar a arte da dança, bem 
como prestar homenagem a to-
dos os bailarinos e profi ssionais 
da área. A programação reúne 
os vencedores do Encontro 
Nacional de Dança – ENDA 
2017 e têm ainda participação 
de convidados especiais que 
são referência no campo da 
dança no Brasil e Exterior. No 
dia 18, os convidados são Cisne 
Negro Cia. de Dança (com Aba-
cadá), São Paulo Cia. de Dança 
(com Grand Pas de Deux de 
O Quebra Nozes) e Sopro Cia. 
de Dança (comEnsaio Sobre 
a Liberdade), além da partici-
pação especial da dupla Nilza 
y Pablito em número de tango. 

Arte da dança
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Já no dia 19, Luis Arrieta (em O 
Cisne), Companhia de Danças de 
Diadema (com Novena) e Teen 
Broadway (com Mambo West 

Side Story) são os convidados. 
E uma apresentação de street 
dance fecha as duas noites do 
evento.

 

Serviço: Teatro Alfa, R. Bento Branco 
de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, 
tel. 5693-4000. Sábado (18) às 20h e 
domingo (19) às 18h. Ingressos: R$ 20 e 
R$ 10 (meia).

Cena da peça “Emmanuel, A Luz de Chico Xavier”.

A peça “Emmanuel, A Luz de Chico Xavier” conta sobre 
uma uma conversa entre Chico e Emmanuel, conhecendo 
sua trajetória de reencarnações, a conversa pessoal que 
teve com Jesus Cristo, suas provações, frustrações e 
realizações e principalmente, seu trabalho junto ao Mé-
dium, que como poucos sabem, já ocorreu outras vezes 
em outras encarnações. Um espetáculo emocionante 
e inspirador que prende o público a cada revelação, a 
cada cena, a cada prova de amizade destes dois grandes 
espíritos que estão unidos no infi nito do espaço e na eter-
nidade do tempo. Com Edu Rodrigues, Hebert Freitas, 
Leandro Azevedo, Diego J. Cardoso, Geórgia Querido, 
Carla Verna e Maycon Turell.

 Serviço: Teatro Fernando Torres, R. Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé, tel. 
2227-1025. Terças e sextas às 21h. Ingresso: R$ 60.

Espírita
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Divulgação

Cena da peça “A Noite dos Palhaços Mudos”.

O Grupo La Mínima apre-
senta os espetáculos ‘A Noite 
dos Palhaços Mudos” (16 e 
17/11), “Reprise” e “À La 
Carte” (18 e 19/11) , dentro 
da programação da Mostra 
LaMínima 20 anos. Em “A 
Noite dos Palhaços Mudos”, 
dois palhaços calados são per-
seguidos por uma seita que 
os considera uma ameaça e 
pretende extingui-los. Caça-
dos numa noite, os palhaços 
conseguem escapar, mas um 
deles é mutilado, perdendo o 
nariz. Solidário, seu parceiro 
parte com ele para um ousado 
“resgate nasal”. “Reprise” 
apresenta dois palhaços que 
ao chegarem no local de suas 
apresentações, descobrem 
que foram contratados para 
o mesmo local, no mesmo 
horário, pela mesma pessoa. 

Comemorando 20 anos

Depois de infrutíferas ten-
tativas de provarem um ao 
outro sua prioridade no pica-
deiro, decidem realizar este 
trabalho juntos. “À La Carte” 
utiliza a arte do palhaço em 

prosaicos números de forte 
gestualidade. 

Serviço: Teatro Municipal João Caetano, R. 
Borges Lagoa, 650, Vila Clementino, tel. 5573-
3774. Hoje (17) às 21h, sábado (18) e domingo 
(19) às 16h (Reprise) e às 21h (À La Carte).
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Gratidão abre portas.
A Gratidão abre o coração. A energia da gratidão cria espaço para mais em 
sua vida. Quando você cria espaço para mais, você está, então, em um estado 
de permissão. Quando você está em um estado de permissão, os milagres 
acontecem. A Gratidão é transformadora. Procure maneiras de viver a sua 
vida com gratidão. Dê sem expectativas. Uma mudança em seus processos do 
pensamento de ser grato e de não esperar, irá mudar a sua vida. Levante a cada 
manhã e saiba que você pode fazer isto. No momento em que você começa a 
agir como se a vida fosse uma bênção, ela começa a ser assim. Espere grandes 
coisas para si mesmo e a sua vida. Espere milagres em abundância. Aproveite as 
oportunidades e cometa muitos bons erros. Escolha ser feliz agora. A felicidade 
em si mesma é uma forma de gratidão. Quando você experiencia a vida com 
um coração feliz, você não quer experienciá-la de outra maneira. Isto se torna 
a sua necessidade básica e a sua motivação e você se esforça para se tornar 
o melhor que pode ser. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Isto se 
trata de você, de uma boa maneira que ajuda a mudar o mundo ao seu redor. 
Antes de ir dormir à noite, esteja em paz com o seu dia. Suas intenções foram 
boas e você fez o melhor possível, independentemente de como isto pareça 
aos outros. Faça planos para que o seu amanhã seja mais surpreendente do 
que hoje. A Orientação dos Anjos é que traga mais gratidão para a sua vida. 
Pelo que você tem que ser Grato e como pode trazer mais gratidão a sua vida? 
Você pode trazer mais gratidão a sua vida ao ver o presente nas experiências 
desafi adoras. Não leve muito a sério as coisas ou pessoas em sua vida. Deixe
-as saber o que elas signifi cam para você. Inicie atos aleatórios de bondade. 
Receba com gratidão. Lembre-se de que a vida não tem que ser perfeita para 
ser maravilhosa! Toneladas de Amor. (Sharon e os Anjos)
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COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa AVA Participações S/A, inscrita no CNPJ 08.764.684/0001-00, Inscrição
Municipal CCM 3.623.136-3, estabelecida a Av. Angélica, 2466 – Andar 22º Conj. 221 –
Cerqueira Cesar – São Paulo – SP, CEP : 01228-200, vem através deste comunicar o
extravio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de Ocorrência da
Prefeitura Municipal de São Paulo (Modelo 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Associação Paulista de Educação e Cultura, inscrita no CNPJ 49.094.048/
0001-03, Inscrição Municipal CCM 2.583.269-7, estabelecida a Av. Angélica, 2491 –
Andar 15º – Consolação – São Paulo – SP, CEP : 01227-200, vem através deste comu-
nicar o extravio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de Ocorrên-
cia da Prefeitura Municipal de São Paulo (Modelo 57).

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia 
S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira 
convocação, no dia 29 de novembro de 2017, às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 
6º  andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) aprovação para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “i”, subitem “ii”, do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) 
Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, 
em 2 (Duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.”, celebrado em 11 de março de 2014 e posteriormente aditado, 
de índice de cobertura do serviço da dívida (“ICSD”), de, no mínimo, 1,2, apenas para a apuração que ocorrerá com base nas demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) a descontratação de energia, no ambiente ACR, de até 
380 MW médios, com posterior celebração de novos CCEARs de 355 MW médios, com preços superiores aos contratos vigentes, de forma a 
garantir a receita contratada originalmente; (iii) a descontratação de energia de até 320 MW médios, para 2018, para fazer frente ao risco 
hidrológico; e (iv) a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato 
de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto nos itens (ii) e (iii) acima. Caso a Assembleia Geral não se instale 
em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda convocação, no dia 08 de dezembro de 2017, às 14:30 horas, também na 
sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado 
de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia 
geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista 
e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos 
o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, 
nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no 
e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 14 de novembro de 2017. Roberto Junqueira 
Filho - Diretor Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de 
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 de novembro de 2017, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada 
na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “j”, subitem “ii”, do “Instrumento 
Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia 
Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A.”, 
celebrado em 27 de dezembro de 2012 e posteriormente aditado, de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”), de, no mínimo, 1,2, 
apenas para a apuração que ocorrerá com base nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de 
dezembro de 2017; (ii) a descontratação de energia, no ambiente ACR, de até 380 MW médios, com posterior celebração de novos CCEARs 
de 355 MW médios, com preços superiores aos contratos vigentes, de forma a garantir a receita contratada originalmente; (iii) a descontratação 
de energia de até 320 MW médios, para 2018, para fazer frente ao risco hidrológico; e (iv) a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o 
disposto nos itens (ii) e (iii) acima. Caso a Assembleia Geral não se instale em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda 
convocação, no dia 08 de dezembro de 2017, às 10:00 horas, também na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas,  
nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista 
poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, 
extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de 
constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos 
documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, 
Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, 
em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 14 de novembro de 2017. Roberto Junqueira Filho - Diretor-Presidente.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Malville Holdings S.A, inscrita no CNPJ 15.447.116/0001-40, Inscrição Mu-
nicipal CCM 5.045.393-9, estabelecida a Rua Dr. Gabriel dos Santos, 30 Sala 10 – Santa
Cecília – São Paulo – SP, CEP : 01231-010, vem através deste comunicar o extravio do
Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de Ocorrência da Prefeitura
Municipal de São Paulo (Modelo 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Sofis Administradora Ltda, inscrita no CNPJ 09.093.209/0001-11, Inscrição
Municipal CCM 3.684.351-2, estabelecida a Av. Angélica, 2466 – Andar 21º Conj. 211 –
Consolação – São Paulo – SP, CEP : 01228-200, vem através deste comunicar o extra-
vio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de Ocorrência da Prefei-
tura Municipal de São Paulo (Modelo 57).

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
TEL:(11)2184-0900 - www.zukerman.com.br
Av. Angélica,1996 - 6º andar - Higienópolis
São Paulo - CEP 01228-200

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - 1ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DO TATUAPÉ - COMARCA DA 
CAPITAL /SP. Edital de 1ª e 2ª Praça do bem imóvel e para intimação do requeridos FERNANDO 
LUIZ BARDUCCI (CPF 173.104.548-47), seu cônjuge, se casado for, a coproprietária GÉSSICA 
SARAIVA TAVARES DE ANDRADE (CPF 310.084.848-90), credora KAROLINE JENNY 
DE OLIVEIRA PONTES, seu cônjuge se casada for e demais interessados, expedido na 
Ação de Monitória, nº 1004080-78.2014.8.26.0008, em trâmite na 1ª Vara Cível do Fórum do 
Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP, ação está requerida por EKOLOGICA COMERCIO DE 
REVESTIMENTOS LTDA – ME (CNPJ 05.575.891/0001-28). O Dr. Paulo Guilherme Amaral 
Toledo, Juiz de Direito na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 843 NCPC. Tratando-se de 
penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da 
alienação do bem. FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de 
leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 
1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Totalidade (100%) Lote de terreno sob o nº 24 da quadra Nº 28, 
do loteamento denominado “Residencial Parque dos Lagos”, situado no perímetro urbano desta 
cidade, município e comarca de Mogi das Cruzes, no imóvel denominado Fazenda Cachoeira, 
e que assim se descreve: Faz frente para Rua 18 onde mede 24,78m em curva. Da frente aos 
fundos de quem de mencionada rua olha para o terreno mede 30,00m do lado direito, 30,21m do 
lado esquerdo e 13,15m em curva nos fundos, confrontando à direita com o lote 23, à esquerda 
com parte do Sistema de Lazer 8 e aos fundos com parte do lote 01, perfazendo uma superfície 
total de 568,95m2. Matrícula nº 48.907 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi 
das Cruzes/SP. ÔNUS: Consta da referida matrícula na Av.09 (04/05/2006) Nova denominação 
de via pública para constar que a Rua Dezoito passou a ser denominada Rua Dos Jequitibás. 
Av.10 (29/06/2016) Atualização do número cadastro municipal para nº 38.178.024-4. Av.12 
(04/08/2016) Penhora exequenda. 2. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 373.981,28 (outubro/2017 - Conf. 
Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 3. VISITAÇÃO - Não há 
visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 22/11/2017, às 14h55min, e termina 
em 25/11/2017, às 14h56min e; 2ª Praça começa em 25/11/2017, às 14h46min, e termina em 
15/12/2017, às 14h55min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - Será considerado arrematante aquele 
que der lance igual ou superior ao valor de avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance de 
valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação (2ª Praça). Caso não haja propostas para 
pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, necessário 
sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção 
mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação 
pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). 
6. PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de 
depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.
jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o 
encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito 
(Art. 884, IV do NCPC). 7. COMISSÃO DO LEILOEIRO - 5% (cinco por cento) sobre o valor 
da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou 
depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na 
conta do Leiloeiro Oficial: Fabio Zukerman CPF 215.753.238-26, Banco Itaú, Agência 3756, C/C 
24235-4 (Art. 884, parágrafo único do NCPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 
8. DO CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso 
o leilão seja cancelado/suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo 
entre as partes ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas 
pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento. 
1. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: Em caso de arrematação, eventual crédito 
da Associação Residencial Parque dos Lagos, por sua natureza “propter rem”, acrescido de 
eventuais débitos de IPTU (mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo 
da causa), terão preferência sobre os demais, sendo o débito atualizado, acrescido das parcelas 
vincendas até a realização da alienação (Art. 323, Art. 908, § 1º e § 2º do NCPC e Art. 130, 
parágrafo único do CTN). O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, 
sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do 
arrematante, que será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos 
necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais 
providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 
do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. 
Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para 
a aplicação das medidas legais cabíveis. 9. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente 
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 
e email: contato@zukerman.com.br. Para participar acesse www.zukerman.com.br. Ficam 
os requeridos, FERNANDO LUIZ BARDUCC I, e sua cônjuge se casado for, a coproprietária 
GÉSSICA SARAIVA TAVARES DE ANDRADE, KAROLINE JENNY DE OLIVEIRA PONTES, seu 
cônjuge se casada for e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa 
pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. 
São Paulo, 09 de agosto de 2017.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
TEL:(11)2184-0900 - www.zukerman.com.br
Av. Angélica,1996 - 6º andar - Higienópolis
São Paulo - CEP 01228-200

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - 1 VARA CÍVEL DO FORUM DO TATUAPÉ - COMARCA DA 
CAPITAL/SP. Edital de 1ª e 2ª Praça dos sobre bem imóvel e para intimação dos requeridos 
AURELIO IDILIO PIZZINATTO (CPF 052.289.138-15), IVANI MACEDO PIZZINATTO (CPF 
307.419.088-40), RUBENS MACEDO FILHO (CPF 116.734.088-40), LUCILENA LEAL MACEDO 
(CPF 639.248.208-30), MARILDA MACEDO AYETA (CPF 339.372.168-20), JOÃO LEOPOLDO 
AYETA (documentos ignorados), seus cônjuges se casados forrem e demais interessados, que 
expedido na Ação de Extinção de Condomínio, Processo nº 0001971-50.2010.8.26.0008 em trâmite 
na 1ª Vara Cível do Fórum Regional do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP, requerida por MARIA 
ANGI ALVES (CPF 165.003.868-25), ODOVALDO ALVES (CPF 033.390.928-34), JAI BARONI 
ALVES (CPF 099.506.538-19) e OSWALDO ALVES (CPF 084.174.668-00). Nos termos do Art. 881, 
§ 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a praça o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-
line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO 
DO IMÓVEL: Uma casa e seu terreno, situados à Rua Terezinha nº 133, lote 26 da quadra 02, no 
Tatuapé, medindo 6,00m de frente, por 35,00m da frente aos fundos, confrontando do lado direito de 
quem da rua olha para o imóvel, com a casa nº 141, do lado esquerdo seguindo a mesma orientação 
com a casa nº 131 e nos fundos com a casa nº 94 da Rua Retiro. Contribuinte nº 056.097.0023-1. 
Matrícula nº 56.908 do 9º CRI da Capital/SP. BENFEITORIAS: Conforme laudo de avaliação, 
o imóvel consiste de um terreno com edificação térrea de uso residencial, com reformas 
paralisadas, com edícula nos fundos integrada a edificação principal localizado na Rua santa 
Terezinha, nº 133, Maranhão, nesta Capital, com área constituída de 182,30m². 2. AVALIAÇÃO 
TOTAL: R$ 396.622,38 (outubro/2017 - Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos 
Judiciais do TJSP). 3. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 15/12/2017, às 15h20min, 
e termina em 23/01/2018, às 15h20min e; 2ª Praça começa em 23/01/2018, às 15h21min, e 
termina em 19/02/2018, às 15h20min. 4. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital 
completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições 
no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante 
o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e 
email: contato@zukerman.com.br. Ficam os requeridos, AURELIO IDILIO PIZZINATTO, IVANI 
PIZZINATTO, RUBENS MACEDO FILHO, LUCILENA LEAL MACEDO, MARILDA MACEDO 
AYETA, JOÃO LEOPOLDO AYETA (documento ignorado), e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos 
não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 30 de outubro do ano 2017.

COMPANHIA DOCAS 
DE SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 09.062.893/0001-74
Ata da Centésima Trigésima (130ª)

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
da Companhia Docas de São Sebastião.

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze 
horas, na Rua Iaiá, nº 126, 9º andar, Itaim Bibi, no município de São Paulo/SP, reuniram-
se os Membros do Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião, 
extraordinariamente, por convocação da maioria dos Conselheiros, nos termos do 
artigo 13, parágrafo sétimo, do Estatuto Social da empresa. Dando início à reunião os 
Conselheiros elegeram o senhor Roberto Yoshikazu Yamazaki para presidir e conduzir 
os trabalhos. Foi apresentada para deliberação do Colegiado a única pauta do dia: Elei-
ção da Diretoria. Em seguida, foi entregue a cópia da manifestação favorável sobre a 
eleição de diretores da Companhia, com a competente autorização governamental, por 
meio do Parecer CODEC nº 133/2017, de 10 de novembro de 2017, todos com mandato 
unificado de 02 (dois) anos. Dessa forma, diante da documentação apresentada, nos 
termos do Estatuto Social e do inciso II, do artigo 142, da Lei nº 6.404/76, o Conselho 
de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição dos senhores: Marcelo Faria 
Rodrigues, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 28.208.202-5 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.754.158-70, com graduação em Engenharia 
Naval, residente e domiciliado na Rua Clay Presgrave do Amaral, 23, apto 61, Gonza-
ga, Santos/SP - CEP: 11055-370, para o cargo de Diretor Presidente; senhor Olivio 
Francisco Salvador Perpétuo Socorro Araujo, natural de Goa - Índia, nacionalidade 
portuguesa, casado, portador do RNE nº W233981-5, inscrito no CPF nº 063.192.748-
40, com graduação em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, residente e 
domiciliado na Rua Dos Democratas, 445 - Apto 11, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, 
CEP: 04305-000, para o cargo de Diretor de Administração e Finanças, e Mateus Draxler 
Damazio, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n° 28.038.908-5, 
inscrito no CPF/MF n° 278.062.348-96, com graduação em Administração de Empresas 
com ênfase em Comércio Exterior, residente na Rua Adélia Alvarenga Salles, 24, Porto 
Grande, São Sebastião/SP, CEP 11600-000, para o cargo de Diretor de Gestão Portuária, 
cujos Termos de Posse serão registrados em livro próprio da Diretoria Executiva. Nada 
mais havendo, o senhor Roberto Yoshikazu Yamazaki encerrou a reunião, da qual eu, 
Lilian Stivalle Montemurro, Secretária da Reunião do Conselho de Administração, lavrei 
a presente ata, que segue assinada pelos Conselheiros. São Paulo/SP, 14 de novembro 
de 2017. Zulaiê Cobra Ribeiro, Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho, Roberto 
Yoshikazu Yamazaki, Luiz Felipe da Costa Santana.

Viação Rápido Brasil S.A.  –  CNPJ nº 61.541.405/0001-21  –  NIRE 35.3.0001382-4
Ata da Reunião da Diretoria realizada em 28 de julho de 2017

1) Data, Hora e Local: Em 28 de julho de 2017, às 09 horas, na sede social, à Rua Conception Arenal nº 164, São Paulo-SP. 
2) Diretores Presentes: Totalidade dos diretores, conforme assinaturas no livro próprio. 3) Mesa Diretora: Presidente, João 
Vaz Gomes, Diretor Superintendente; Secretário, Ricardo Louzas Fernandes, Advogado e Assessor Jurídico. 4) Publicações: 
Dispensada, tendo em vista a presença total dos Diretores. 5) Matéria: Abertura de filial na Rodoviária da cidade de São 
Vicente, Estado de São Paulo, na forma do Artigo 2º, Parágrafo Único, do Estatuto Social. 6) Discussão e Deliberação: O 
Presidente da mesa colocou a necessidade de se instalar uma agência de venda de passagens e recolhimento de encomen-
das na Rodoviária da cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo onde a empresa já opera. Para tal já tomou as medidas 
necessárias para o seu funcionamento que será no Box 30, tendo assim por endereço: Viação Rápido Brasil S.A., Filial 05, 
Praça João Pessoa nº 21, Box 30, Centro, São Vicente, Estado de São Paulo, CEP: 11310-250. Discutida a matéria, foi a 
mesma aprovada por todos os Diretores, ficando assim criada a referida filial, devendo a Diretoria tomar as providências de 
inscrições nas repartições competentes, tais como Receita Federal, Fazenda do Estado, Prefeitura de São Vicente, INSS, FGTS 
e demais necessárias. Evidencia-se que os CNAE’s da filial serão: (a) 4922-1/01, (b) 4929-9/02, (c) 4930-2/02. 7) Termo 
Final: A presente ata, depois de lida pelo Sr. Secretário e achada conforme, vai assinada pela mesa diretora e por todos 
os Diretores da Companhia, em sua totalidade, e assim lavrada em livro próprio. 8) Diretores Presentes (totalidade): 
(aa) 1) Antonio Figueiredo Ruas, Diretor Presidente; 2) João Vaz Gomes, Diretor Superintendente; 3) Amandio Almeida Pires, 
Diretor Administrativo; 4) Carlos de Abreu, Diretor Adjunto; 5) Luis do Nascimento Rodrigues, Diretor Adjunto; 6) Armelin 
Ruas Figueiredo, Diretor Adjunto; 7) Marco Antonio Pereira de Abreu, Diretor Adjunto. 9) Declaração/Assinaturas: A pre-
sente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio, devidamente assinada pela mesa diretora e pela totalidade dos 
Diretores da Companhia, todos presentes a Reunião. São Paulo, 28 de julho de 2017. a) João Vaz Gomes - Presidente da Mesa; 
b) Ricardo Louzas Fernandes - Secretário da Mesa - Visto Advogado. JUCESP sob nº 508.423/17-0, em 10/11/2017. (a) Flávia 
R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ultra S.A. - Transportes Interurbanos  –  CNPJ nº 61.084.000/0001-01  –  NIRE 35.3.0001380-8
Ata da Reunião da Diretoria realizada em 28 de julho de 2017

1) Data, Hora e Local: Em 28 de julho de 2017, às 11 horas, na sede social, à Rua Conception Arenal nº 164, São Paulo-SP. 
2) Diretores Presentes: Totalidade dos diretores, conforme assinaturas no livro próprio. 3) Mesa Diretora: Presidente, João 
Vaz Gomes, Diretor Superintendente; Secretário, Ricardo Louzas Fernandes, Advogado e Assessor Jurídico. 4) Publicações: 
Dispensada, tendo em vista a presença total dos Diretores. 5) Matéria: Abertura de fi lial na Rodoviária da cidade de São 
Vicente, Estado de São Paulo, na forma do Artigo 2º, Parágrafo Único, do Estatuto Social. 6) Discussão e Deliberação: O 
Presidente da mesa colocou a necessidade de se instalar uma agência de venda de passagens e recolhimento de encomendas 
na Rodoviária da cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo onde a empresa já opera. Para tal já tomou as medidas 
necessárias para o seu funcionamento que será no Box 30, tendo assim por endereço: Ultra S.A. - Transportes Interurbanos, 
Filial 05, Praça João Pessoa nº 21, Box 30, Centro, São Vicente, Estado de São Paulo, CEP: 11310-250. Discutida a 
matéria, foi a mesma aprovada por todos os Diretores, fi cando assim criada a referida fi lial, devendo a Diretoria tomar 
as providências de inscrições nas repartições competentes, tais como Receita Federal, Fazenda do Estado, Prefeitura de 
São Vicente, INSS, FGTS e demais necessárias. Evidencia-se que os CNAE’s da fi lial serão: (a) 4922-1/01, (b) 4929-9/02, 
(c) 4930-2/02. 7) Termo Final: A presente ata, depois de lida pelo Sr. Secretário e achada conforme, vai assinada pela mesa 
diretora e por todos os Diretores da Companhia, em sua totalidade, e assim lavrada em livro próprio. 8) Diretores Presentes 
(totalidade): (aa) 1) Antonio Figueiredo Ruas, Diretor Presidente; 2) João Vaz Gomes, Diretor Superintendente; 3) Amandio 
Almeida Pires, Diretor Administrativo; 4)  Carlos de Abreu, Diretor Adjunto; 5)  Luis do Nascimento Rodrigues, Diretor 
Adjunto; 6) Armelin Ruas Figueiredo, Diretor Adjunto; 7) Marco Antonio Pereira de Abreu, Diretor Adjunto. 9) Declaração/
Assinaturas: A presente ata é cópia fi el da original lavrada em livro próprio, devidamente assinada pela mesa diretora e pela 
totalidade dos Diretores da Companhia, todos presentes a Reunião. São Paulo, 28 de julho de 2017. a) João Vaz Gomes - 
Presidente da Mesa; b) Ricardo Louzas Fernandes - Secretário da Mesa - Visto Advogado. JUCESP sob nº 425.582/17-6, 
em 20/09/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Companhia Nacional de Álcool
CNPJ nº 60.881.299/0001-62 - NIRE 35.300.050.444
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

No dia 18/10/2017, às 11h, na sede social. Presença: Totalidade dos acionistas. 3. Mesa: Presidente: Sr. José Paulo Ferreira Soares; 
Secretária: Sra. Isabel Paulino da Costa Tartuci. 5. Deliberações: Pela unanimidade de votos: Retificar a AGE de Emissão, no que tange ao 
número total de Debêntures emitidas, consignando que serão efetivamente emitidas 42.000 Debêntures, no valor nominal unitário de 
R$ 1.000,00, perfazendo, portanto, o valor total de Emissão de R$ 42.000.000,00. Em virtude da deliberação acima, alterar os incisos (i) e (v) 
do item 5.3 da AGE de Emissão, os quais passarão a ter a seguinte nova redação: “5.3. (...) (i) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão 
será de R$ 42.000.000,00 na Data de Emissão (conforme abaixo definido); (...) (v) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 42.000 
Debêntures pela Companhia; (....)”. Retificar a AGE de Emissão, no que tange à Remuneração das Debêntures, tendo sido estipulado, após 
procedimento de Bookbuilding (conforme definido na Escritura de Emissão), que sobre as Debêntures incidirão juros remuneratórios 
correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Dl - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, 
expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em 
sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa Dl”), acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de 3,50% ao ano, base 252 
Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Integralização ou da 
Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures imediatamente anterior (conforme definidos na AGE de Emissão), o que ocorrer por 
último, até a data de seu efetivo pagamento. Em virtude da deliberação acima, alterar o inciso (xx) do item 5.3 da AGE de Emissão, o qual 
passará a ter a seguinte nova redação: “5.3. (...) (i) Remuneração: Sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures, incidirão 
juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Dl - Depósitos Interfinanceiros de um dia, 
“over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo 
diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa Dl”), acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de 3,50% 
(três inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial 
e cumulativa, pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Integralização ou da Data de Pagamento da Remuneração das 
Debêntures imediatamente anterior (conforme definido abaixo), o que ocorrer por último, até a data de seu efetivo pagamento (“Remuneração 
das Debêntures”); (...)”. Ratificar todos os demais termos e condições aprovados na AGE de Emissão, que não tenham sido expressamente 
retificados nos itens acima. Aprovar a celebração, pela Companhia, do primeiro aditamento à Escritura de Emissão, cuja minuta foi 
disponibilizada, analisada e aprovada pelos presentes, de forma a refletir as deliberações acima, bem como outras acordadas entre as 
partes signatárias. Nada mais a tratar. José Paulo Ferreira Soares - Presidente; Isabel Paulino da Costa Tartuci - Secretária. JUCESP 
nº 488.626/17-1 em 31/10/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

O planeta, que foi chamado de Ross 128 b, é o mais 
próximo já descoberto que orbita em torno de uma 
estrela anã vermelha inativa, o que pode aumentar a 

probabilidade de reunir as condições necessárias para abrigar 
vida, de acordo com estudo publicado pela revista Astronomy 
& Astrophysics.

A equipe responsável pela descoberta utilizou o caçador de 
planetas Harps (motor de busca de alta precisão por veloci-
dade radial) da ESO, instalado no Observatório La Silla, do 
Chile. O novo planeta é agora o segundo com temperatura 
similar à Terra mais próximo - após Proxima b - e será, de 
acordo com o observatório, um alvo perfeito para o telescópio 
ELT (Extremely Large Telescope) do ESO, capaz de buscar 
biomarcadores na sua atmosfera.

Segundo as observações feitas até agora, o exoplaneta de 
baixa massa orbita em torno da estrela anã vermelha Ross 128 
a cada 9,9 dias, e espera-se que tenha temperatura superfi cial 
que pode ser similar à da Terra. Apesar de estarem entre as 
mais comuns, as anãs vermelhas são boas para a busca de 
exoplanetas, por serem um dos tipos de estrela mais frias e 
frágeis do universo, embora muitas emitam labaredas que, 
ocasionalmente, banham de radiação ultravioleta letal e raios-X 
os planetas que as orbitam.

No entanto, parece que a Ross 128 b é uma estrela muito 
mais tranquila, de maneira que seus planetas possam ser os 
locais habitáveis mais próximos, ressaltou o ESO. Embora 
esteja atualmente a 11 anos-luz da Terra, o astro se move 
em nossa direção e espera-se que se transforme no “vizinho 

O planeta Ross 128 b é o mais próximo já descoberto que orbita 
em torno de uma estrela anã vermelha inativa.

Planeta com temperatura similar à da 
Terra é achado próximo ao sistema solar
Uma equipe internacional de cientistas descobriu um planeta com tamanho e temperatura similares ao da Terra, situado a apenas 11 anos-luz do sistema 
solar, segundo informou o Observatório Europeu do Sul (ESO)

estelar mais próximo em apenas 79 mil anos, um piscar de 
olhos em termos cósmicos”, passando a ser o exoplaneta mais 
próximo, destacam os cientistas.

Com os dados de Harps, a equipe descobriu que o Ross 128 
b orbita 20 vezes mais perto de sua estrela que a distância 
entre a Terra e o Sol. Apesar dessa proximidade, recebe ape-
nas 1,38 vez mais radiação que a Terra e calcula-se que a sua 
temperatura de equilíbrio se encontre entre -60 e 20 graus 
Celsius, graças à natureza fria de sua pequena estrela anã 
vermelha, que tem pouco mais que a metade da temperatura 
superfi cial do Sol.

Os cientistas envolvidos nessa descoberta, liderados por 
Xavier Bonfi ls, do Instituto de Planetologia e Astrofísica de 
Grenoble (França), assinalam que o Ross 128 b parece ser um 
planeta “temperado”, mas, segundo o ESO, continua a incerteza 
sobre ele -  se está dentro, fora, ou no meio da zona habitável, 
onde pode existir água líquida na superfície de um planeta.

Os astrônomos detectam cada vez mais exoplanetas “tem-
perados”. A próxima etapa será estudar com mais detalhes as 
suas atmosferas, as suas composições e químicas em busca de 
biomarcadores, como o oxigênio. Segundo Bonfi ls, as novas 
instalações do ESO terão papel fundamental para monitorar 
os planetas de massa parecida com a da Terra e depois ob-
servá-los com o ELT. A descoberta de Ross 128 b, de acordo 
com Nicola Astudillo-Defru, coautor do artigo científi co que 
apresenta o estudo e membro do Observatório de Genebra, se 
baseia em mais de mais de uma década de acompanhamento 
intensivo com o instrumento Harps (ABr/EFE).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

TEL: 3106-4171
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Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.
CNPJ/MF nº 60.659.463/0029-92 - NIRE 35.300.059.425

Extrato da Ata a AGE Realizada em 22 de Agosto de 2017
Data, Hora e Local: 22/08/17, às 12hs30, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de Pinheiros, São
Paulo/SP.  Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente - Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista;
Secretária - Paula Regina Depieri. Deliberações aprovadas por Unanimidade: 1. Aceitar a renúncia de Carlos
Eduardo Depieri ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, eleito na AGO 28.04.17, para um
mandato unificado até 28.04.18, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data, a qual ficará
arquivada em sua sede. 2. Elegeu como novo membro do Conselho de Administração da Companhia Geraldo José
Carbone, RG nº 8.534857-0 (SSP/SP), CPF/MF nº 952.589.818-00. O membro do Conselho ora eleito exercerá seu
mandato pelo prazo remanescente do mandato exercido pelo Sr. Carlos Eduardo Depieri. O membro do Conselho de
Administração ora reeleito tomará posse mediante assinatura do Termo de Posse e expressamente declara, sob as penas
da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia. 3. Ratificação da composição do Conselho de
Administração. Tendo em vista a eleição do novo membro consoante o item 2 supra, os Acionistas neste ato ratificam
a composição do Conselho de Administração da Companhia, nos termos a seguir: Adalberto Panzenboeck Dellape
Baptista, RG nº. 16.720.530-4 (SSP/SP), CPF/MF nº. 141.947.048-51; Alexandre Gottlieb Lindenbojm, RG
nº. 16.315.359-0 (SSP/SP), CPF/MF nº. 164.226.798-82; Geraldo José Carbone, RG nº 8.534857-0 (SSP/SP), CPF/
MF nº 952.589.818-00; Paula Regina Depieri, RG nº 16.732.288 (SSP/SP), CPF/MF sob nº 084.651.588-19; Jonas
de Campos Siaulys, RG nº. 9.190.480-8 (SSP/SP) CPF/MF nº. 093.989.978-78; José Rogério Luiz, RG nº
11.420.902-9 (SSP/SP), CPF/MF nº 074.512.308-21, Luiz Antônio Martins Amarante, RG n.º 8.585.610-1 (SSP/
SP), CPF/MF n.º 937.130.888-53; Luiz Carlos Vaini, RG n.º 3.146.370 (SSP/SP), CPF/MF nº. 039.358.688-04; e Ricardo
Panzenboeck Dellape Baptista, RG nº. 18.454.363-0 (SSP/SP), CPF/MF nº. 285.286.318-93. Encerramento: Forma-
lidade legal registrada na JUCESP nº 474.457/17-5 em 16/10/17. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Magenta Participações S.A.
CNPJ/MF nº 07.620.083/0001-60 - NIRE 35.300.350.464

Extrato da Ata da AGE Realizada em 15 de Agosto de 2017
Data, Hora e Local: 15/08/17, às 11hs, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 20º andar, Alto de Pinhei-
ros, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente - José Luiz Depieri; Secretário -
Adalberto Panzenboeck Dellape Baptista. Deliberações aprovadas por Unanimidade: 1) Tendo em vista a mani-
festação do Conselho de Administração sobre o assunto na mesma data e com base nos resultados da Companhia
deliberam sobre o pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2016, referentes ao exercício de 2016. Uma
vez aprovados pela Assembleia Geral, o montante de Dividendos ora propostos, deverão ser pagos aos acionistas no
decorrer do mês de agosto de 2017, na proporção de suas participações no capital social da Companhia. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 456.948/17-0 em 03/10/17. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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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:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: GILLIARD RODRIGUES DE ANDRADE, estado civil solteiro, 
profissão porteiro, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 15/04/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Josias Pereira 
de Andrade e de Eurides Rodrigues de Andrade. A pretendente: CRISTIANE 
TEIXEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente de lanchonete, 
nascida em Natal  (4º Ofício de Notas, 1ª Zona)- RN, no dia 17/07/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Francisco da Silva 
e de Avanir Teixeira da Silva.

O pretendente: EVERTON DE OLIVEIRA VENTURA, estado civil divorciado, pro-
fissão analista de suporte, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 20/05/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Manoel Ventura 
e de Ivone de Oliveira Ventura. A pretendente: SUSANA LIMA BARBOSA, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida em Pradópolis - SP, no dia 07/02/1979, 
residente e domiciliada em Pradópolis - SP, filha de Geraldo Lima Barbosa e de 
Ana Rodrigues Lima Barbosa. Obs.: Cópia do Edital recebida do Oficial de Registro 
Civil do Município de Pradópolis, deste Estado.

O pretendente: ANDERSON ALLECHANDRE SOARES, estado civil divorciado, 
profissão extrusor, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 26/09/1975, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gonçalves So-
ares e de Neide Allechandre Soares. A pretendente: RENATA DE LIMA MATIAS, 
estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, 
no dia 15/01/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Reinaldo Matias e de Eloisa de Lima.

O pretendente: DIOGO OLIVEIRA NEVES, estado civil divorciado, profissão 
cuidador, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia 20/12/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Maria Regina 
Oliveira Neves. A pretendente: ARIANY PAMELA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 08/02/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Roberto da 
Silva e de Adriana Aparecida da Silva.

O pretendente: EDILSON DOS SANTOS DIAS, estado civil divorciado, profissão 
controlador de tráfego, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 05/06/1969, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco dos 
Santos Dias e de Santina Maria Dias. A pretendente: VIVIANE CUSTODIO, esta-
do civil divorciada, profissão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, 
Liberdade - SP, no dia 14/12/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Anesio Custodio e de Francisca Maria Barros Custodio.

O pretendente: PAULO HENRIQUE NOVAES, estado civil divorciado, profissão 
cabeleireiro, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 20/03/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nivaldo Batista de Novaes 
Filho e de Sebastiana Maria da Conceição. A pretendente: jOSIVâNIA ROSENDO 
DE SIQUEIRA MACHADO, estado civil divorciada, profissão auxiliar de acabamento, 
nascida em Palmeira dos Índios - AL, no dia 22/12/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Saturnino Barbosa de Siqueira e 
de Maria de Fátima Rosendo Machado.

O pretendente: GERSON DAVÍ GOMES FERREIRA, estado civil divorciado, 
profissão autônomo, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 29/11/1971, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdir Gomes 
Ferreira e de Irene de Assis Franco. O pretendente: DEIVIKSON FERNANDES 
SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São Mateus - ES, no 
dia 11/05/1998, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Darly Alvarez Mafra Silva e de Dieksandra dos Santos Fernandes.

O pretendente: EDSON DE ARAUjO, estado civil solteiro, profissão administrador, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 13/03/1965, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Geraldino de Araujo e de Otilia Pires de Araujo. 
A pretendente: ROSIMEIRE SOARES GRETER, estado civil viúva, profissão do 
lar, nascida nesta Capital - SP, no dia 20/06/1965, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valdemir Soares e de Terezinha Ribeiro Soares.

O pretendente: RODRIGO RODRIGUES DE CARVALHO, estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 24/01/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joelso Rodrigues 
de Carvalho e de Celia Regina Bernardes de Carvalho. A pretendente: VITORIA 
REGINA BERNADES MEDEIROS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 05/07/1996, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alan Cesar Medeiros e de Maria de Fatima de 
Oliveira Bernades.

O pretendente: ALEXANDRE ALMEIDA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
professor, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 16/03/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nelson Almeida Silva e de 
Maria Elza de Oliveira Silva. A pretendente: jÚLIA DE BARROS, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida em Jundiaí (1º subdistrito) - SP, no dia 26/03/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudio Rodrigues 
de Barros e de Maria de Fátima Buscioli Barros.

O pretendente: DIEGO HISATSUGA, estado civil solteiro, profissão analista 
administrativo, nascido em Araraquara (1º subdistrito) - SP, no dia 26/01/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edna Hisatsuga. 
A pretendente: BARBARA DA SILVA MENEZES, estado civil solteira, profissão 
assistente administrativo, nascida nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 10/01/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Erivaldo da Silva 
Menezes e de Vera Lucia Rosa da Silva Valentim.

O pretendente: VARLEY BATISTA ÁGUIDO, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Coqueiral - MG, no dia 22/10/1975, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Águido Neto e de Maria José Batista 
Águido. A pretendente: ROSEMEIRE DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
copeira, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 11/03/1970, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Belarmino da Silva 
e de Maria Tavares da Silva.

O pretendente: FABIO DA SILVA NASCIMENTO jUNIOR, estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar técnico de engenharia, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha 
- SP, no dia 19/03/1996, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Fabio da Silva Nascimento e de Solange Maria de Sousa. A pretendente: ALYNE 
CHRISTINA OLIVEIRA CARDOSO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/06/1997, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Sergio Cardoso Scola e de Renata Oliveira da Silva.

O pretendente: ALAN CORREIA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão 
estagiário, nascido em Caieiras - SP, no dia 03/04/1992, residente e domiciliado 
em Perus, nesta Capital - SP, filho de Paulo Cézar Correia de Almeida e de Aureny 
Santos de Almeida. A pretendente: CARLA CRISTINA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Vila Nova 
Cachoeirinha - SP, no dia 18/06/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Antonio Augusto dos Santos e de Marli Ferraz dos Santos. 
Obs.: Cópia do Edital para ser afixada no Cartório de residência do contraente.

O pretendente: MANOEL RIBEIRO FILHO, estado civil viúvo, profissão aposentado, 
nascido nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 16/11/1945, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Ribeiro e de Izabel Ribeiro. A 
pretendente: IVONE SERRANO MARTINS, estado civil solteira, profissão aposen-
tada, nascida em Novo Horizonte (Distrito de Vale Formoso) - SP, no dia 03/01/1950, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Serrano 
Chaves e de Maria Antonia Martins Garcia.

O pretendente: jOSÉ RENATO OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão funcio-
nário público, nascido em Niterói - RJ, no dia 24/11/1959, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Renato de Oliveira e de Delzuita Luiza Oliveira. 
A pretendente: MARIA FATIMA DE MELLO, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em Niterói - RJ, no dia 26/12/1961, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Ariosvaldo Ribeiro de Mello e de Dulce Azevedo de Mello.

O pretendente: AIRTON LUIZ FELICIANO DOS SANTOS jUNIOR, estado civil 
divorciado, profissão escriturário, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - 
SP, no dia 26/02/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Airton Luiz Feliciano dos Santos e de Mirian Andrade Feliciano dos Santos. 
A pretendente: MARCELLE VERDE SÁ, estado civil solteira, profissão escriturária, 
nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 09/01/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nelson Miranda de Sá e de Rita de 
Cassia Verde de Sá.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: KAIQUE SOARES ARAUjO, profissão: técnico eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santa Cecília - SP, data-nascimento: 25/03/1996, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Julio Cesar de Araujo e de Luci 
Meire Soares. A pretendente: GLAUCIA ALVES DIAS, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 28/08/1999, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, filha de Valdir Alves Dias e de Valéria Cristina 
de Siqueira Silva Dias.

O pretendente: MARCIANO MONTEIRO DE SOUZA, profissão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Serrita (1º Distrito) - PE, data-nascimento: 15/04/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Damião Monteiro de Souza e de 
Antonia Francisca de Souza. A pretendente: SIRLENE MIRANDA DA SILVA, profissão: 
auxiliar de classe, estado civil: solteira, naturalidade: em Moreilândia - PE, data-nasci-
mento: 30/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Alves da 
Silva e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: ADILSON GUIMARÃES RIBEIRO, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Porecatu - PR, data-nascimento: 22/03/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Joaquim Urias Ribeiro e de Angelina Guimarães Ribeiro. A 
pretendente: CAROLINE ARAÚjO BASTOS, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Ibipeba - BA, data-nascimento: 11/02/1994, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Edilson Pereira Bastos e de Vilma Araújo Barrêto.

O pretendente: LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA, profissão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 17/06/1992, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Sidnei Moraes de Oliveira e de Hilda 
Gonçalves da Silva Oliveira. A pretendente: GIOVANNA MENDES CARDENA, profissão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-
nascimento: 18/04/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Angelo 
Cardena e de Adriana Patricia Mendes Cardena.

O pretendente: WAGNER DE jESUS HERMOGENES DOS SANTOS, profissão: funcio-
nário público municipal, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, 
data-nascimento: 27/07/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de José 
Afonso Hermogenes dos Santos e de Eliane Maria de Jesus. A pretendente: CLEIDE 
DIANA DE LIMA MARTINS, profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Lapa - SP, data-nascimento: 26/08/1985, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, filha de Orlando Martins e de Raimunda de Lima Martins.

O pretendente: NEIVAN VIANA DE SOUZA, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 18/03/1976, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, filho de Edvaldo Gomes de Souza e de Adeilde Viana de 
Souza. A pretendente: MARIANA FEICHAS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 11/02/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Rita de Fatima Teixeira Feichas.

O pretendente: WAGNER LEME LEONARDO, profissão: professor, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 02/06/1962, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Ulysses Leonardo e de Cleide Leme Leonardo. 
A pretendente: ADRIANA QUINCOSES SOARES, profissão: bibliotecária, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 30/10/1970, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Policarpo Luiz Soares e de Anita 
Quincoses Soares.

O pretendente: DANIEL DERONE NICKUS CORRÊA DA SILVA, profissão: micro empre-
sário, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 
23/06/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Persio Corrêa da Silva 
e de Rosimeire Nickus Corrêa da Silva. A pretendente: RITA DE CÁSSIA ARAÚjO DA 
SILVA, profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em Iramaia - BA, data-
nascimento: 04/10/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Raulino 
Jesus da Silva e de Joana Bispo de Araújo.

O pretendente: DAVID WILY HUIZA TAPIA, profissão: costureiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: na Bolívia, data-nascimento: 16/12/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Angelino Huiza Mamani e de Juana Tapia Chipana. A pretendente: 
TERESA FLORES HUAYTA, profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: na 
Bolívia, data-nascimento: 16/01/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha 
de Remigio Flores Rojas e de Julia Huayta Colque.

O pretendente: FLAVIO FARES BELLACOSA, profissão: técnico de informática, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: em Taubaté, Distrito de Quiririm - SP, data-nascimento: 
14/01/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Wilson Bellacosa e 
de Mariam Yossef Fares Bellacosa. A pretendente: CAROLINE DA SILVA BARROS, 
profissão: analista administrador júnior, estado civil: solteira, naturalidade: em Mauá - SP, 
data-nascimento: 06/04/1994, residente e domiciliada em Mauá - SP, filha de Luiz Carlos 
de Barros e de Gezilda Simão da Silva Barros.

O pretendente: ALLISSON OSCHVAT OLIVEIRA, profissão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca - SP, data-nascimento: 05/04/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Nivaldo Luiz Ferreira de Oliveira 
e de Sonia Maria Oschvat Oliveira. A pretendente: FLÁVIA CRISTINA LINO, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, data-
nascimento: 01/02/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Flávio 
Doniseti Lino e de Cintia Cristina Missaroli Lino.

O pretendente: jEFFERSON WILLIAM CASTILHO, profissão: consultor de infraestrutura, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, data-nascimento: 19/11/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Roberto Antonio Castilho e de 
Maria do Carmo dos Santos Castilho. A pretendente: ARLETE MESQUITA MARQUES, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, 
data-nascimento: 07/10/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de 
José Ferreira Marques e de Ana de Fatima Alves Mesquita Marques.

O pretendente: EDMARCO ANTONIO RAMOS NOGUEIRA, profissão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-nascimento: 
28/07/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Marco Antonio Ramos 
Nogueira e de Luiza Marciano Ramos Nogueira. A pretendente: CINTIA EVANGELISTA 
DA SILVA, profissão: operadora de teleatendimento, estado civil: divorciada, naturali-
dade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 06/05/1987, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Paulo Evangelista da Silva e de Maria de 
Fatima Evangelista da Silva.

O pretendente: RENATO BRASIL SOARES, profissão: frentista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Paraíso do Norte - GO, data-nascimento: 14/08/1976, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Herculano Brasil Laranjeira e de Teodolina 
Martins Soares. A pretendente: ARLINDA SOARES DE SOUZA, profissão: babá, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Urandi - BA, data-nascimento: 03/02/1973, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Antonio Soares de Souza e 
de Ana Celestina de Souza.

O pretendente: KALMAN SUVEG NETO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 12/11/1976, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Carlos Tadeu Suveg e de Zilda dos Santos 
Suveg. A pretendente: CLEIDE GONÇALVES DE OLIVEIRA, profissão: copeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Tanabi - SP, data-nascimento: 10/07/1972, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Benedito Gonçalves de Oliveira e de Maria 
de Paula Souza Oliveira.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FELIPE FERREIRA DE ALMEIDA TOLEDO, solteiro, profissão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, 10/01/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Otavio Augusto de Almeida Toledo e de Junia Ferreira de Almeida 
Toledo. A pretendente: MADALENA jARDINI MÄDER, solteira, profissão arquiteta, 
nascida em São Paulo - SP, 20/12/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Gilberto Vercesi Mäder e de Regina Coeli Neves Jardini Mäder.

O pretendente: MAURICIO HISSAO NOZAWA, solteiro, profissão administrador de 
empresas, nascido em Regente Feijó - SP, 05/10/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Nozawa e de Solange Miyuki Mori Nozawa. 
A pretendente: CLÁUDIA YURI MENDES SAITO, solteira, profissão administradora de 
empresas, nascida em Presidente Prudente - SP, 09/09/1985, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Hiroshi Saito e de Mara Eliza Mendes.

O pretendente: VÍTOR DE MATOS VITORASSO, solteiro, profissão analista de sistema, 
nascido em São José do Rio Preto - SP, 28/02/1987, residente e domiciliado na Vila 
Olimpia, São Paulo - SP, filho de Claudio Roberto Vitorasso e de Janete Aparecida 
de Matos Vitorasso. A pretendente: MELISSA SANTI ITIMURA, solteira, profissão 
consultora, nascida em São Paulo - SP, 20/10/1983, residente e domiciliada na Vila 
Olimpia, São Paulo - SP, filha de Roberto Itimura e de Cristina Bernarde Santi Itimura.

O pretendente: ANDRÉ CALDAS OLIVEIRA, divorciado, profissão administrador de 
empresa, nascido em Porto Alegre - RS, 17/01/1972, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Roberto Vieira Oliveira e de Maria Helena 
Caldas Oliveira. A pretendente: VIVIAN ONOE HATAKEYAMA, solteira, profissão médica, 
nascida em São Paulo - SP, 21/01/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Shygueiro Bruno Hatakeyama e de Zelandia Tiemi Onoe Hatakeyama.

O pretendente: FLAVIO AUGUSTO CASTORINO, divorciado, profissão psicólogo, 
nascido em São Paulo - SP, 03/01/1962, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São 
Paulo - SP, filho de Fulvio Castorino e de Elizabeth Castorino. A pretendente: CIBELE 
CASTRO, divorciada, profissão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, 04/11/1965, 
residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, filha de Roberto Castro e de Maria 
de Lourdes Ferreira Castro.

O pretendente: CHARLES PACHCIAREK FRAjDENBERG, solteiro, profissão 
defensor público, nascido no Rio de Janeiro - RJ, 22/01/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jacob Frajdenberg e de Sara Pachciarek 
Frajdenberg. A pretendente: IARA WAITZBERG LEWINSKI, solteira, profissão 
nutricionista, nascida em São Paulo - SP, 04/04/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Osmar Lewinski e de Ilana Waitzberg Lewinski.

O pretendente: GUILHERME DE FARIA RANZANI, solteiro, profissão administrador de 
empresas, nascido em São José do Rio Preto - SP, 22/05/1979, residente e domiciliado 
no Itaim Bibi, São Paulo - SP, filho de Antonio José Tavares Ranzani e de Sueli Simões 
de Faria Ranzani. A pretendente: CAROLINA CIAMPI ARAUjO DE ANDRADE, 
divorciada, profissão bacharel de moda, nascida em São Paulo - SP, 02/12/1978, 
residente e domiciliada na Vila Suzana, São Paulo - SP, filha de Márcio Araujo de 
Andrade e de Márcia Mozzato Ciampi de Andrade.

O pretendente: MARCIO LUIS DOMINGUES DA SILVA, divorciado, profissão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, 12/12/1971, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, 
São Paulo - SP, filho de Edison Gilberto Domingues da Silva e de Sonia Dib Domingues da 
Silva. A pretendente: FERNANDA PEIXOTO CATIB, solteira, profissão administradora de 
empresas, nascida em São Paulo - SP, 06/06/1989, residente e domiciliada em Santana, 
São Paulo - SP, filha de Paulo Henrique Catib e de Rosemeire Peixoto Catib.

O pretendente: CAIO EDUARDO TALEBI PAULO, solteiro, profissão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, 21/09/1986, residente e domiciliado na Vila Olimpia, São 
Paulo - SP, filho deSergio Ricardo Talebi Paulo e de Wei Wei Chung Talebi Paulo. A 
pretendente: RAQUEL ROSA DA SILVA, solteira, profissão vendedora, nascida em São 
Paulo - SP, 30/08/1983, residente e domiciliada na Vila Olimpia, São Paulo - SP, filha de 
Jarbas Matuzinho da Silva e de Eurides de Sousa Rosa da Silva.

O pretendente: ALBERTO GOLDCHMIT, solteiro, profissão advogado, nascido em 
São Paulo - SP, 27/01/1982, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, 
filho de Israel Goldchmit e de Suzana Esther Goldchmit. A pretendente: CAROLINA 
KANNEBLEY TAVARES, solteira, profissão jornalista, nascida em Curitiba - PR, 
07/08/1982, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, filha de José Rubens 
Peçanha Tavares e de Adelia Almiria Kannebley Tavares.

O pretendente: IVAN CHARBEL BUMLAI CHODRAUI, solteiro, profissão médico, 
nascido em Cuiabá - MT, 25/06/1980, residente e domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - 
SP, filho de Salomão Faroj Chodraui e de Elizabeth Costa Marques Bumlai Chodraui. A 
pretendente: ROSâNGELA FERNANDES DOS SANTOS, solteira, profissão empresária, 
nascida em São Paulo - SP, 06/09/1986, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - 
SP, filha de Manoel Ferreira dos Santos e de Antonia Fernandes dos Santos.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: PEDRO COUTO CARDOSO, solteiro, profissão engenheiro, nascido em 
São Paulo - SP, 14/12/1989, residente e domiciliado na Vila Nova Conceição, São Paulo 
- SP, filho de Hélio Araújo Cardoso e de Maria Alice de Collo Couto Cardoso. A convivente: 
PATRÍCIA CHRISTINA BARROS LANGEN, solteira, profissão engenheira, nascida em 
Pouso Alegre - MG, 15/04/1988, residente e domiciliada na Vila Nova Conceição, São 
Paulo - SP, filha de Reinhard Langen e de Leila Fatima de Oliveira Barros Langen. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

O convivente: ANDRÉ VILELA MÜELLER ROGER, solteiro, profissão professor, nascido 
em São Paulo - SP, 25/11/1982, residente e domiciliado na Vila Olimpia, São Paulo - SP, 
filho de Werner Müeller Roger e de Maria Cristina Vilela Müeller Roger. A convivente: 
DIANA PROCÓPIO DE ARAÚjO, solteira, profissão professora, nascida em São Paulo - 
SP, 01/09/1982, residente e domiciliada na Vila Olimpia, São Paulo - SP, filha de Antonio 
Luiz Procopio de Araújo e de Cecilia Di Gianantonio Procópio de Araújo. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo artigo 1525, números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

28º Subdistrito - jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Oficial

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: KLEBSON FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão físcal 
de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1983), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de João Gomes da Silva e de Luciana Ferreira Duarte. A pretendente: 
TATIANE ALFREDO NOGUEIRA, estado civil solteira, profissão ascessora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (11/04/1996), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Espedito Nogueira e de Edilene Alfredo Nogueira.

O pretendente: SIDINEY SILVA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão motoboy, nas-
cido em Virginopolis, MG, no dia (08/07/1983), residente e domiciliado em Ferraz de Vas-
concelos, SP, filho de Joventino Cassimiro de Souza e de Maria de Fátima Silva de Souza. 
A pretendente: ANA PAULA APARECIDA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP no (06/11/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de José Joaquim de Souza e de Maria Aparecida Pereira Teixeira de Souza.

O pretendente: RAUCIONE SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Israel José dos Santos e de Maria das Dores Silva Santos. A pretendente: 
TAMIRES DE LIMA ARAUjO SOUSA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (16/02/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Mauro Lima de Sousa e de Valdenice de Lima Araujo Sousa.

O pretendente: PAULO CEZAR RAMOS jUNIOR, estado civil solteiro, profissão recep-
cionista, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/03/1995), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Paulo Cezar Ramos e de Mirian Dias Ramos. A pretendente: 
WESLEY RAGASSIO SILVA, estado civil solteira, profissão assistente comercial, nas-
cida em Suzano, SP, no dia (22/01/1991), residente e domiciliada em Poá, SP, filha de 
Elias Cipriano Silva e de Mercedes Ragassio Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0100768-47.2008.8.26.0100 ( USUC 05 ) O(A) Doutor(a) Cristina Inokuti, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Adriana Doria Leandro Barata, josé Barata de Oliveira junior, Sergio Barata de 
Oliveira, Maria Neusa Barata Giansante, Ranilson Barata de Oliveira  ajuiz(ou)(aram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de dominio sobre o imóvel da Rua Venda da Esperança, 73, 
Capela do Socorro, São Paulo/SP, com área de 121,57m², contribuinte nº 093.062.0018-08, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, 
contestem o feito. 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. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0070122-15.2012.8.26.0100 - 1500/12. /O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). VIVIAN LABRUNA 
CATAPANI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Jose Carlos Dias, Cleuza Francisca dos Santos 
Dias, Murilo Menegon, Vlademir Pozo Prado, Sonia Maria Pozo Prado, Carlos Pereira Dias, Zilda 
Gonzaga Dias, jose da Cunha junior e Delphina de Almeida Cunha, Benedito Prado Negreiros, 
Leonice Prates Prado Negreiros, Fauzi Andraus ou Fauzi Khalil Andraus, Guinar Calfat Andraus, 
Izilda Andraus Khair, Fouad jose Khair, Andre Andraus, Maria Claudete Azer Maluf Andraus, 
Willian Andraus, Rene Chafic Haddad Andraus, Paulo de Tarso Santos, Maria Nilse Cunha Santos, 
Paulo, Cesar de Almeida Cunha, Maria Helena de Toledo Cunha, joaquim Mauro Prado Negreiros, 
Alayde Ferraz Negreiros, Antonio Carlos de Paula Leite, Haydee Prado de Paula Leite, Annita de 
Castilho e Marcondes Cabral, Rosa Andraus, Mauro Menegon, Otacilio Yogui, Luiza Helena Cabral 
Chaves, Mariana Cabral Chaves, Cláudia Cabral Chaves, Fernando Cabral Chaves, Luiza Helena 
Cabral Chaves, Danton Castilho Cabral Filho, Antonio Carlos Chaves Cabral, Patrícia Castilho 
Cabral Campedelli, Alfredo Castilho Cabral Neto, Durval josé de Castilho Cabral, Corina de 
Castilho e Marcondes Cabral, André Andraus, Willian Andraus, Rene Chafic Haddad Andraus, 
Beatriz Helena Andraus Cury, Maria Cristina Andraus Cury, Silvia Cury Chohfi, Lourenço Chohfy 
Filho, Marcia Cutait, Cecília Saraiva Menegon, Espólio de Moyzes Menegon, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Cleunice 
Oliveira Pinho ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel 
localizado na Rua Dr. Paulo Queiroz, 798, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. 

 
6ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003273-
71.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ATX NOVA 
MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA- ME, CNPJ 16.803.248/0001- 20, que lhe foi proposta uma ação 
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Imab Indústria Metalúrgica Ltda., requerendo em 
síntese: o pagamento do valor de R$ 2.247,00 (dois mil e duzentos e quarenta e sete reais), atualizado 
até janeiro/2017, referente à duplicata nº 083327-01, vencida em 15/01/2015, sem aceite e devidamente 
protestada pela exequente. Encontrando-se o executado 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 03 (três) 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, hipótese em que a 
verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 (quinze) dias, embargue ou reconheça o crédito do 
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao 
feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

9ª Vara Cível do Fórum de Santana- Comarca da Capital/SP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 1037654-45.2016.8.26.0001. O) MM. Juiz) de Direito da 9ª Vara Cível, do
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Renato Barbieri, CPF 021.448.378-99, RG 15.470.328-X, Brasileiro
que por este Juízo, tramita de uma ação em fase de Cumprimento de Sentença, movida por
Condomínio Multipredial Vitória Régia II, CNPJ: 06.226.254/0001-08, objetivando a cobrança da
quantia de R$17.509,39, tudo conforme folhas 08 do presente processo. 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$17.509,39, 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 20 de fevereiro de 2017.                               (17 e 18)
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