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“Esquecer é uma 
necessidade. A vida é 
uma lousa, em que o 
destino, para escrever 
um novo caso, precisa 
de apagar o caso 
escrito”.
Machado de Assis (1839/1908)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,1% Pontos: 
74.518,79 Máxima de +0,57% 
: 75.019 pontos Mínima de 
-0,47% : 74.242 pontos Vo-
lume: 9,75 bilhões Variação 
em 2017: 23,73% Variação no 
mês: 0,28% Dow Jones: -0,22% 
(18h37)  Pontos: 23.538,57 
Nasdaq: +0,09% (18h37)  Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2281 Venda: R$ 3,2286 
Variação: -0,71% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,31 Venda: R$ 3,41 
Variação: -0,49% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2555 Venda: R$ 
3,2561 Variação: -0,09% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2200 
Venda: R$ 3,3800 Variação: 
-0,5% - Dólar Futuro (dezembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,13% ao 
ano. - Capital de giro, 11,18% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.292,20 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,82% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,150 
Variação: +1,25%.

Cotação: R$ 3.227,00 Variação: 
-1,06% - Euro (18h37)  Compra: 
US$ 1,1814   Venda: US$ 1,1818   
Variação: +0,72% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8100 Venda: R$ 
3,8120 Variação: -0,18% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7370 Ven-
da: R$ 3,9600 Variação: -0,33%.

tos: 6.868,54 Ibovespa Futuro: 
+0,1% Pontos: 74.820 Máxima 
(pontos): 75.375 Mínima (pon-
tos): 74.525. Global 40 Cotação: 
920,997 centavos de dólar Va-
riação: -0,27%.

A linha do BNDES para 
financiamento de má-
quinas e equipamen-

tos, Finame, considerada 
um termômetro da atividade 
econômica, registrou de 
janeiro a outubro desem-
bolsos de R$ 16 bilhões, 
alta de 11% em compara-
ção do mesmo período de 
2016. Nos últimos 12 meses 
encerrados em outubro, a 
linha Finame somou R$ 19,2 
bilhões, 51,1% maior do que 
igual período de 2016.

Financiamento do BNDES 
indica alta no setor de 
máquinas e equipamentos

Segundo o BNDES, o cresci-
mento da linha Finame no mês 
de outubro indica que haverá 
crescimento nas compras de 
máquinas e equipamentos, uma 
vez que as aprovações, última 
etapa antes da contratação e 
desembolso, alcançaram R$ 
18,2 bilhões de janeiro a outu-
bro de 2017, expansão de 25% 
na comparação com o mesmo 
período de 2016.

O BNDES informou ainda 
que a linha de fi nanciamento 
BNDES Giro alcançou a marca 

de R$ 5,5 bilhões em 2017, alta 
de 252% em relação ao mesmo 
período do ano passado. No 
acumulado em 12 meses, a linha 
criada para suprir a carência de 
capital de giro das empresas 
desembolsou R$ 6,6 bilhões, 
volume 211% maior que nos 
12 meses entre novembro de 
2016 e outubro de 2017.

No entanto, os fi nanciamen-
tos para Inovação continuaram 
em queda em outubro, segundo 
o boletim divulgado pelo banco 
ontem (22), registrando de-

O crescimento da linha Finame no mês de outubro indica que haverá crescimento

nas compras de máquinas e equipamentos.

sembolso de R$ 1,7 bilhão de 
janeiro a outubro, 32% a menos 
do que há um ano. Nos últimos 
12 meses, a queda foi de 48%, 
para R$ 2,8 bilhões.

Os recursos destinados à eco-
nomia verde também têm sido 
menos procurados, com queda 
de 6% no ano até outubro em 
relação a 2016, totalizando R$ 

10,2 bilhões. Nos últimos 12 
meses, a linha fi nanciou R$ 
13,9 bilhões, queda de 28% 
comparada com o mesmo 
período de 2016 (AE).

A Marinha da Argentina 
advertiu ontem (22) que o 
submarino desaparecido há 
uma semana com 44 pessoas 
a bordo entrou em uma fase 
“crítica” quanto à disponibili-
dade de oxigênio e informou 
que, por enquanto, não foi 
estabelecido “nenhum tipo de 
contato” com a embarcação. O 
capitão Enrique Balbi revelou 
que na terça-feira (21) à tarde 
um navio americano tinha avis-
tado dois sinalizadores brancos 
e um laranja na área de busca do 
ARA San Juan, por isso foram 
enviadas outras três unidades 
marítimas e uma aeronave.

No entanto, após rastrear a 
área de forma acústica com 
sonares e com imagens tér-
micas em infravermelho, além 
de um “detector de anomalias 

magnéticas”, foi comprovado 
que não há “nenhum tipo” de 
indício para comprovar que os 
artefatos foram lançados do 
submarino. “Estamos na parte 
crítica em relação ao oxigênio, 
supondo que não tem capaci-
dade de chegar a superfície 
e poder renová-lo”, afi rmou 
Balbi, que insistiu que não se 
descarta que o submarino tenha 
conseguido sair da imersão, 
por isso continuam na “fase de 
busca e resgate”.

Além de cerca de 20 equipes 
marítimas e aéreas nacionais, 
colaboram na operação com 
meios materiais e humanos 
países de todo o mundo, como 
Estados Unidos, Reino Unido, 
Brasil, Chile, Colômbia, Peru, 
Uruguai, França e Espanha 
(ABr/EFE).

Porta-voz da Marinha da Argentina, capitão Enrique Balbi, fala 

sobre os trabalhos de busca ao submarino desaparecido.

O presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, disse ontem 
(22) que os jihadistas na Síria 
receberam um golpe decisivo e 
que agora se abre uma oportu-
nidade real de a guerra no país 
chegar a um fi m. “Efetivamen-
te, foi dado um golpe decisivo 
contra os jihadistas e surgiu 
uma oportunidade real de pôr 
fi m a muitos anos de guerra ci-
vil”, afi rmou Putin, ao inauguar 
na cidade de Sochi uma cúpula 
com os presidentes de Turquia 
e Irã, Recep Tayyip Erdogan 
e Hassan Rohani, respectiva-
mente, para impulsionar um 
processo de paz na Síria.

O chefe do Kremlin acres-
centou que agora é possível 
“constatar com segurança que 
entramos em uma nova etapa, 
que abre a possibilidade de 
abordar um processo de regu-
lação política”, no início de seu 
discurso transmitido pela tele-
visão russa. Putin ressaltou que 
a esta situação se deu graças 
à estreita cooperação dos três 
países no processo de Astana, 
que permitiu adotar há um ano 
o cessar-fogo entre o regime 
sírio de Bashar al Assad e os 
grupos armados da oposição, 
respaldada pela Turquia.

“Quero destacar o papel de-
sempenhado pelo presidente 
da Turquia e o presidente do 
Irã. Sem sua postura, o pro-
cesso de Astana não existiria. 
Não haveria cessação de hosti-
lidades, nem cessar-fogo, nem 
zonas de redução de tensões”, 

Presidente da Rússia, 

Vladimir Putin.

Cotas étnico-raciais
A Unicamp tomou uma decisão 

histórica ao aprovar mecanismos 
que fl exibilizam o ingresso nos 
seus cursos de graduação, como 
a adoção de um sistema de cotas 
étnico-raciais que reserva 25% das 
vagas disponíveis para candidatos 
autodeclarados pretos e pardos e a 
criação do Vestibular Indígena. O 
objetivo da iniciativa é fazer com 
que a sociedade se veja represen-
tada na instituição. As medidas 
serão aplicadas a partir de 2019.

O presidente nacional do 
Partido da República (PR), 
Antônio Carlos Rodrigues, o ex-
-governador do Rio de Janeiro, 
Anthony Garotinho, e a esposa 
dele, a também ex-governadora 
Rosinha Garotinho, fariam par-
te de uma organização crimino-
sa, conhecida no meio político 
como Orcrim. A acusação foi 
feita pelo juiz eleitoral Glau-
cenir Silva de Oliveira, da 98ª 
Zona Eleitoral, de Campos dos 
Goytacazes, que determinou 
ontem (22) a prisão preven-
tiva dos três e de mais cinco 
pessoas por envolvimento em 
operações de caixa 2.

Segundo Oliveira, havia uma 
estrutura bem determinada, 
com divisão de tarefas, envol-
vendo empresários, políticos 
e secretários de governo do 
município de Campos durante 
o período em que Rosinha 
foi prefeita da cidade, entre 
2009 e 2016. Parte das infor-
mações foi obtida por meio 
da colaboração do empresário 
André Luiz da Silva Rodrigues, 
dono da empresa Ocean Link 
Solutions Ltda, que realizou 
contrato simulado com a JBS 
para viabilizar o pagamento 
de milhões à campanha de 
Garotinho ao governo do Rio 
de Janeiro em 2014.

O juiz cita o presidente na-
cional do PR, Antônio Carlos 
Rodrigues, como benefi ciário 

Garotinho preso pela Polícia 

Federal no Rio ontem (22).

Ao participar ontem (22) da 
abertura do seminário de ami-
zade Brasil-Itália, o presidente 
da Câmara, deputado Rodrigo 
Maia, defendeu a necessidade 
de o governo dialogar mais com 
parlamentares antes de fi xar 
uma data para colocar em vo-
tação a reforma da Previdência 
na Casa.

“A gente não deve precipitar 
data se não tivermos clareza 
dos votos. Esse é um trabalho 
difícil. Sabemos que a Previ-
dência é um tema muito polê-
mico, um mito. Então, temos de 
ter muita paciência e cuidado, 
porque é uma votação muito 
importante para o Brasil. Não 
podemos correr nenhum risco. 
Precisamos esclarecer a socie-
dade como estamos tentando 
fazer”, disse.

Maia afi rmou que a reforma 
previdenciária vai corrigir uma 
distorção que hoje penaliza os 
mais pobres em favor dos que 
ganham mais. Ele citou como 

Brasília - Às vésperas do 
julgamento sobre a restrição 
do foro privilegiado no STF, 
marcado para hoje (23), a Co-
missão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) da Câmara aprovou 
ontem (22), a admissibilidade 
da proposta que acaba com o 
foro privilegiado por prerro-
gativa de função em casos de 
crimes comuns.  

A proposta valerá para crimes 
comuns cometidos por depu-
tados, senadores, ministros 
de Estado, governadores, pre-
feitos, ministros de tribunais 
superiores, desembargadores, 
embaixadores, comandantes 
das Forças Armadas, inte-
grantes de tribunais regionais 
federais, juízes federais, mem-
bros do MP, procurador-geral 
e membros dos conselhos de 
Justiça e do MP. O foro per-
manecerá para presidente e 
vice-presidente da República, 

Relator da PEC, deputado 

Efraim Filho (DEM-PB).

David Fernández/EFE
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CRF-SP quer barrar 
graduações de 
Farmácia

São Paulo - Cinco dias após o 
MEC anunciar que vai suspen-
der por cinco anos a abertura de 
cursos de Medicina no País, o 
Conselho Regional de Farmácia 
de São Paulo (CRF-SP) afi rmou 
que pedirá a interrupção na 
criação de novas graduações 
em Farmácia no Estado.

A entidade informou ontem 
(22), que enviará um ofício ao 
MEC solicitando a implementa-
ção de uma medida semelhante 
à que foi sugerida pelo ministro 
da Educação, Mendonça Filho, 
ao presidente Michel Temer. 

Em nota, o CRF-SP argumen-
ta que no Brasil são abertos 
anualmente mais de 130 mil 
vagas de graduação em Farmá-
cia, “quantidade já considerada 
exagerada” pelos especialistas. 
“Além disso muitos cursos 
funcionam de forma precária 
e não têm a qualidade neces-
sária para a formação de um 
profi ssional de saúde”, justifi ca 
a entidade (AE).

CCJ da Câmara aprova proposta 
que acaba com foro privilegiado

é um verdadeiro resquício 
aristocrático. Se de um lado 
há o crescente clamor social 
pelo combate à corrupção, 
de outro temos um sistema 
desigual entre as autoridades 
e os cidadãos comuns despro-
vidos de prerrogativas. Essa 
seletividade só transmite à 
sociedade uma mensagem: a 
de impunidade”, defendeu o 
relatório do deputado Efraim 
Filho (DEM-PB).

No seu parecer, diz que o 
fim do foro privilegiado afas-
tará a ideia de “blindagem” 
de autoridades, em especial 
em casos de corrupção, e 
resgatará o princípio de que 
todos são iguais perante a 
lei. Segundo levantamento 
da consultoria legislativa do 
Senado, hoje mais de 54.990 
autoridades têm direito a 
foro privilegiado, a maioria 
no Judiciário (AE).

presidente do STF e os presi-
dentes da Câmara e do Senado. 
O texto em apreciação na CCJ 
é a íntegra da proposta que foi 
aprovada pelos senadores. 

“O foro por prerrogativa de 
função, popularmente cha-
mado de ‘foro privilegiado’, 

Submarino está em fase 
“crítica” de oxigênio

Garotinho ‘faz parte’ 
de organização 

criminosa, diz juiz

de propina no valor de R$ 20 
milhões, provenientes da JBS, 
também na campanha de 2014, 
para garantir apoio da sigla 
à reeleição da ex-presidente 
Dilma Rousseff. Em nota, o 
PR informou que não irá se 
pronunciar sobre decisões 
judiciais. Também em nota, o 
ex-governador Anthony Ga-
rotinho disse que a operação 
mostra que ele vem sofrendo 
perseguição política e que não 
tem nenhuma relação com a 
Operação Lava Jato.

Garotinho foi levado para um 
quartel do Corpo de Bombeiros, 
no bairro Humaitá, a pedido 
da Vara de Execuções Penais 
(VEP) (ABr).

Putin: oportunidade para 
fi m da guerra na Síria

ressaltou. Ao mesmo tempo, o 
anfi trião da cúpula trilateral 
convidou Erdogan e Rohani a 
tomarem decisões transcen-
dentais na reunião de ontem 
para impulsionar um novo 
processo de paz para a Síria 
e estabelecer um ambicioso 
programa de reconstrução do 
país após mais de seis anos de 
confl ito armado.

“Tenho certeza que hoje toma-
remos decisões cruciais”, disse, 
por sua vez, o presidente turco. 
Putin propôs debater durante 
a cúpula os aspectos organiza-
tivos do chamado Congresso 
dos povos da Síria, um novo 
formato de negociações que o 
chefe do Kremlin quer convocar 
em Sochi. “Proponho discutir os 
parâmetros desse fórum. O povo 
sírio deve decidir por si próprio o 
seu futuro, pactuar os princípios 
da sua ordem constitucional”, 
disse (ABr/EFE).

Maia pede mais diálogo antes 
de votar reforma da Previdência

exemplo o caso de funcionários 
públicos que se aposentam 
com pouco mais de 50 anos de 
idade ganhando cerca de R$ 30 
mil. Destacou que, mesmo que 
os servidores tenham direito, 
esse desequilíbrio precisa ser 
corrigido.

“Precisamos acabar com essa 
sangria, onde a distorção do 
sistema transfere anualmente 
dos que ganham menos para 
os que ganham mais. É o maior 
programa de transferência de 
renda do mundo. Os mais pobres 
fi nanciam a Previdência dos 
mais ricos. Essa é a principal dis-
torção do sistema e precisa ser 
resolvida”, acrescentou Maia.

Se atual administração não 
acabar com essa distorção “os fu-
turos governos serão obrigados a 
cortar salários e aposentadorias 
ou a infl ação acabará tirando o 
valor do salário dos brasileiros”. 
Segundo Maia, a Previdência 
consome hoje mais de 40% dos 
gastos dos estados (ABr). 
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OPINIÃO
Inteligência artifi cial 
x advocacia: como se 

adaptar a essa realidade

Não tem mais retorno: 

a inteligência artifi cial 

já chegou ao mundo 

empresarial e social. 

E ao da advocacia 

também! 

Por isso, os advogados têm 
que se adaptar à essa 
nova realidade. Para tan-

to, é necessário mudar o mapa 
mental do curto prazo com 
que costumamos nos orientar. 
Na prática, nossos clientes já 
estão há tempos lutando para 
compreender e dominar a tec-
nologia de cognição em suas 
operações. E assim, num piscar 
de olhos, a sociedade está se 
transformando rapidamente. 

Não apenas as práticas em-
presariais, mas a forma como 
os consumidores adquirem 
seus serviços mudou muito. O 
futuro já chegou, mas muitos 
de nós acreditávamos que es-
sas transformações levariam 
anos para chegar ao Direito – 
e ainda mais ao Brasil. Deste 
modo, temos a obrigação de 
racionalizar dois sistemas 
distintos. O primeiro são as 
oportunidades que nascem 
da adoção das tecnologias de 
cognição nas mais diversas 
esferas de negócios e de como 
isso atinge as pessoas. 

O olhar de curto prazo 
sugere reunir os advogados 
do escritório e defi nir uma 
nova maneira de analisar o 
impacto econômico do que 
está a ocorrer: no tributário, 
nas relações de consumo, nas 
fusões e aquisições, enfi m, 
faça a diferença, crie novas 
abordagens junto aos clientes 
e construa o espaço para a 
sua carreira individual ou na 
advocacia.

A segunda consideração 
é a mais crucial; até mesmo 
imediatista. Já ouvi muitos 
dizerem coisas como “acabou 
a advocacia; viveremos a era 
do advogado robô!”. Calma! 
A inteligência artifi cial não 
substituirá o advogado, mas 
estará ao seu lado para ampliar 
de maneira incrível as habili-
dades de pesquisa, escrita e 
modelos mentais comparativos 
– redefi nindo os conceitos de 
produtividade a índices de fi c-
ção cientifi ca, criando teias de 
novas ideias nas mais diversas 
áreas do Direito moderno.

Essa segunda análise é cheia 

de nuances. Sim, a tecnologia 
de cognição irá tirar emprego 
e função dos profissionais 
que não atuam em nichos 
específi cos, como advocacia 
de volume. Jamais vai tirar de 
todos, mas daqueles menos 
preparados, infelizmente.  Ad-
vogados que não têm contato 
com o cliente (empresarial ou 
pessoa física) podem deixar de 
ser estratégicos. 

Por isso, fi quem alertas! Ai 
daqueles que nunca se preocu-
param em buscar diferenciais 
na carreira. 

Que julgam que não é neces-
sário esforço para escrever e 
dar palestras; ou que não têm 
tempo para isso – afi nal, são 
coisas de professor... Para 
estes, a tempestade já come-
çou. Não apenas por conta da 
inteligência artifi cial, mas pelo 
contexto de excesso de profi s-
sionais no mercado brasileiro 
– disparado o maior do mundo. 
Trabalhos repetitivos, tarefas 
intermediárias ou simples vão 
desaparecer em um piscar de 
olhos!

A inteligência de cada pessoa 
é única, mas não é por isso que 
pode se dar ao luxo de ignorar 
o avanço impressionante da 
tecnologia de cognição no 
mundo jurídico. Todos os que 
apostaram contra as revolu-
ções tecnológicas perderam. 
Deve-se utilizar a tecnologia 
de cognição para ampliar os 
horizontes e ter sucesso no 
mais intrigante desafi o dos 
novos tempos. 

Procure se orientar com os 
melhores profi ssionais. Desse 
modo, a inteligência artifi cial 
poderá ajudar seu escritório 
a economizar e também a 
ganhar fortunas  – com menos 
estrutura e mais inteligência 
de mercado jurídico, social e 
econômico. Um novo modo de 
atender clientes, de realizar 
pesquisas de um jeito nunca 
antes imaginado, de apoiar a 
construção de teses jamais 
cogitadas, de economizar mi-
lhares de horas.

Insisto: o futuro chegou. 
Então, mexa-se!

 
(*) - É sócio da Selem Bertozzi 

Consultoria, especialista em 
negócios jurídicos e tecnologia 
de cognição. Autor de 19 obras, 

entre elas: A Nova Reinvenção da 
Advocacia; Marketing Jurídico 

Essencial; e Advocacia – As Leis 
do Atendimento ao Cliente (www.

estrategianaadvocacia.com.br).

Rodrigo Bertozzi (*)
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Primeiro-ministro do 
Líbano ‘suspende’ 
renúncia

O primeiro-ministro do Líbano, 
Saad Hariri, suspendeu ontem 
(22) sua renúncia, que havia sido 
anunciada no dia 4 de novembro, 
durante uma viagem à Arábia 
Saudita. De volta a Beirute de-
pois de quase 20 dias, o premier 
chegou a apresentar seu pedido 
de demissão ao presidente Mi-
chel Aoun, que lhe pediu para 
“refl etir” sobre a decisão.

“Apresentei minha renúncia ao 
presidente, e ele desejou que eu 
tenha tempo de refl etir sobre os 
motivos. Respondi a esse desejo, 
com a esperança que se chegue a 
um diálogo e que se resolvam os 
problemas do país”, disse. Em sua 
renúncia, Hariri usou como jus-
tifi cativas supostas “ameaças de 
morte” e a crescente infl uência do 
Irã sobre o grupo xiita Hezbollah, 
que faz parte do governo de união 
nacional no Líbano. 

No entanto, as principais forças 
políticas libanesas acreditam 
que o primeiro-ministro, de 
orientação sunita, foi forçado a 
se demitir pela Arábia Saudita. 
Ontem, marcou o 74º aniversário 
da independência do Líbano, 
comemorado com uma parada 
militar no centro de Beirute, na 
presença de Hariri. O premier 
voltou ao país após passar mais 
de duas semanas na Arábia 
Saudita. Antes de retornar, ele 
ainda visitou a França, o Egito e 
o Chipre  (ANSA).

A União Nacional Africana 
de Zimbábue-Frente Patri-
ótica (ZANU-PF) designou 
ontem (22), ofi cialmente, o 
ex-vice-presidente Emmerson 
Mnangagwa para o cargo de 
presidente provisório após a 
renúncia de Robert Mugabe. 
Segundo informaram meios de 
comunicação estatais, a decisão 
foi tomada pelo grupo legislati-
vo governista, que tem maioria 
no Parlamento. A cerimônia de 
juramento está prevista para 
amanhã (24).

De acordo com a emissora 
estatal ZBC, Mnangagwa está 
retornando do exterior. O polí-
tico, conhecido pelo apelido de 
“Crocodilo”, tinha abandonado 
o país poucos dias depois de ser 
destituído da vice-presidência 
(no último dia 6 de novembro), 
alegando que recebeu ameaças 
de morte.

Em declarações feitas ao 
portal NewsDay, pouco de-

O Ministério de Políticas 
Agrícolas da Itália aprovou uma 
“medida disciplinar”, uma espé-
cie de legislação, para proteger 
a receita original do famoso 
“espaguete à amatriciana”. Com 
a decisão, que será publicada 
pelo Diário Ofi cial na próxima 
semana, o tradicional prato da 
cidade de Amatrice precisará 
ter seus ingredientes originais 
para ser considerado um “à 
amatriciana”.

O projeto foi desenvolvido 
pelo produtor da pequena 
comuna italiana, Gianfranco 
Castelli, que explicou a impor-
tância da medida ser aprovada. 
“Ela chega não só para proteger 
um prato que nos honra em todo 
o mundo, mas também ajudará 
para que ela seja seguida da 
maneira correta, incluindo por 
grandes chefs. Também irá 
ajudar o nosso território, que 
foi duramente abalado pelos 
terremotos”, acrescentou.

Amatrice foi destruída por 
uma série de tremores, inicia-

Estudos mostram que anualmente morrem 42,7 milhões de 

pessoas em razão de eventos adversos no mundo.

Falhas banais como erros de 
dosagem ou de medicamento, 
uso incorreto de equipamen-
tos e infecção hospitalar 
mataram 302.610 pessoas nos 
hospitais públicos e privados 
brasileiros em 2016. Foram, 
em média, 829 mortes por dia, 
uma a cada minuto e meio. 
Dentro das instituições de 
saúde, as chamadas mortes 
por “eventos adversos” fi cam 
atrás daquelas provocadas por 
problemas no coração. A con-
clusão faz parte do Anuário da 
Segurança Assistencial Hos-
pitalar no Brasil, produzido 
pela Faculdade de Medicina 
da UFMG.

O número diário supera as 
129 pessoas que morrem em 
decorrência de acidentes de 
trânsito no país, 164 mortes 
provocadas pela violência 
e cerca de 500 registros de 
mortos por câncer, e fi ca atrás 
das 950 vítimas de doenças 
cardiovasculares.  Além das 
mortes, os eventos adversos 
impactam cerca de 1,4 milhão 
de pacientes todo ano com 
sequelas que comprometem 
as atividades rotineiras e pro-
vocam sofrimento psíquico. O 

Restos de comida não processados colocam em risco a saúde e a 

vida de 170 milhões de pessoas.

Essa montanha diária de 
restos de comida não 
processados, que colo-

cam em risco a saúde e a vida 
de 170 milhões de pessoas, é 
um dos temas da 3ª Assembleia 
do Meio Ambiente da ONU, que 
será realizada em Nairóbi, no 
Quênia, de 4 a 6 de dezembro.

Um resumo do trabalho foi 
apresentado preliminarmente 
em São Paulo na terça-feira 
(21) pela Associação de Em-
presas de Limpeza Pública 
(Abrelpe). O estudo mostra 
um cenário preocupante. Se-
gundo Jordi Pon, coordenador 
regional de resíduos e químicos 
do organismo das Nações Uni-
dos, as 540 mil toneladas de 
lixo produzidas atualmente na 
região serão 671 mil toneladas 
em 2050. Se, de um lado, há 
avanços na coleta, que na média 
supera 90% do lixo urbano, o 
processamento fica abaixo 
dos 70%. O restante, formado 
essencialmente por dejetos 
orgânicos, vai para locais ina-
dequados, produzindo poluição 

Jekesai Njikizana/AFP
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América Latina joga 145 mil toneladas 
de lixo orgânico por dia em aterros

Todo dia, 145 mil toneladas de resíduos orgânicos são jogadas em lixões e aterros controlados na 
América Latina e no Caribe

índice varia de acordo com o 
potencial econômico do país. 
“Em nações de baixa renda, 
75% do lixo descartado são 
provenientes de matéria orgâ-
nica, enquanto em países com 
renda mais elevada esse índice 
é de 36%”, comentou Pon. A 
diferença é refl exo da maior 
ou menor atividade industrial 
e comercial.

O lixo doméstico tem ainda o 
agravante de concentrar resí-
duos perigosos, como baterias, 
celulares, equipamentos elétri-
cos e eletrônicos e remédios 
vencidos, entre outros,

Parte do lixo doméstico é 
formada por elementos secos, 
como metais, papéis, papelão, 
plásticos, vidro e têxteis. A 
reciclagem desses itens ainda 
é reduzida, em geral abaixo de 
20%. O índice só é alcançado 
em cidades onde existe coleta 
e seleção informais, feita por 
catadores autônomos, o que 
mostra a pequena participação 
do Poder Público e de políticas 
voltadas para o problema (ABr).

do ar, do solo e da água.
“Os dados apresentados pela 

ONU Meio Ambiente mostram 
que, mesmo com algumas me-
lhorias alcançadas nos últimos 
anos, cerca de 170 milhões de 
pessoas ainda estão expostas às 
consequências desse problema, 
em decorrência dos graves 
impactos causados ao meio 

ambiente e à saúde da popula-
ção”, explica Carlos Silva Filho, 
diretor-presidente da Abrelpe 
e membro do Comitê Diretivo 
do Atlas de Resíduos.

A análise dos despejos sólidos 
das cidades latino-americanas 
mostra que o lixo orgânico 
representa mais da metade de 
todo o resíduo descartado. Esse 

Falhas em hospitais são a 
segunda causa de morte no país

Anuário estima que os eventos 
adversos resultaram em gastos 
adicionais de R$ 10,9 bilhões 
em 2016.

Estudos mostram que anual-
mente morrem 42,7 milhões de 
pessoas em razão de eventos 
adversos no mundo. Nos Es-
tados Unidos, por exemplo, a 
situação não é muito diferente 
da brasileira. Com população 
aproximada de 325 milhões 
de pessoas, o país registra 400 
mil mortes por eventos adver-
sos ao ano, 1.096 por dia, ou 
16% menos que nos hospitais 
brasileiros. A diferença para o 
Brasil diz respeito as mortes 

hospitalares  que são a ter-
ceira do ranking americano, 
atrás de doentes cardíacos e 
de câncer.

“Não existe sistema de saú-
de que seja infalível. Mesmo 
os mais avançados também 
sofrem com eventos adversos. 
A diferença é que, no caso bra-
sileiro, apesar dos esforços, 
há pouca transparência sobre 
essas informações e, sem ter-
mos clareza sobre o tamanho 
do problema, fi ca muito difícil 
começar a enfrentá-lo”, afi rma 
Renato Couto, professor da 
UFMG, um dos responsáveis 
pelo Anuário (ABr).

Mnangagwa é escolhido 
presidente

provisório do Zimbábue

Lei protege receita do 
‘espaguete à amatriciana’

dos em agosto de 2016, e que 
prosseguiram até o fi m do ano 
passado. O centro histórico 
foi ao chão, incluindo restau-
rantes e todos os pontos de 
comércio. Agora, a cidade 
tenta se reerguer também 
através da gastronomia. Outro 
objetivo da medida é garantir 
que os molhos e os produtos 
utilizados tenham rótulos que 
especifi quem suas origens, para 
tornar a produção do prato a 
mais original possível. O molho 
“à amatriciana” é feito à base 
de tomate, guanciale e queijo 
pecorino (ANSA).

pois da renúncia de Mugabe, 
Mnangagwa felicitou o povo 
pelo “momento histórico” e 
adiantou que já preparava sua 
volta para casa, com o desejo 
de ajudar em uma transição 
pacífi ca para a consolidação 
da democracia. Mnangagwa, 
que no último domingo (19) 
foi nomeado líder do partido 
do governo ZANU-PF, e candi-
dato às eleições presidenciais 
de 2018, é, portanto, o favorito 
para suceder Mugabe defi niti-
vamente no poder (ABr/EFE).

Sete anos após a última atua-
lização sobre o tratamento aos 
pacientes com mal de Parkin-
son na rede pública do país, o 
Ministério da Saúde aprovou 
um novo protocolo clínico que 
inclui mais dois tipos de me-
dicamentos: Rasagilina (1mg) 
e Clozapina (25mg e 100 mg). 
Cerca de 200 mil pessoas so-
frem com a doença no país, e 
a inclusão desses fármacos visa 
a melhorar a qualidade de vida 
desses pacientes, minimizando 
os transtornos causados pela 
doença. 

A previsão é de que a Ra-
sagilina possa ser colocada à 
disposição da população até 
o fi nal de fevereiro próximo. 
Em relação à Clozapina, esse 
remédio já vinha sendo adotado 
no SUS em casos de transtorno 
bipolar e esquizofrenia, e será 
distribuído também para o con-
trole de sintomas psicóticos das 
pessoas com Parkinson.

De acordo com a OMS, o mal 
de Parkinson atinge 1% da 

Novos medicamentos 
para tratar mal de 

Parkinson

população mundial com mais 
de 65 anos. É uma doença 
neurodegenerativa que afeta 
as condições motoras do corpo, 
causando tremores, rigidez 
muscular, bradicinesia (lenti-
dão na resposta) e alterações 
posturais. Além disso, durante 
a sua progressão, podem surgir 
sintomas psicóticos tais como o 
comprometimento da memória, 
depressão, alterações do sono e 
distúrbios do sistema nervoso 
autônomo (ABr).
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A - Doadores de Sangue
No próximo sábado (25), é comemorado o ‘Dia Nacional do Doador  
Voluntário de Sangue’. Trata-se da data mais importante da hemoterapia 
brasileira. Para comemorá-la, a Pró-Sangue está promovendo a Semana 
do Doador de Sangue 2017. A  Fundação está recepcionando de forma 
calorosa seus doadores. A instituição também traz um mix de atrações 
para o público que passar pelos postos de coleta. O índice de doadores 
de sangue no Brasil ainda é bem tímido, não chegando a 2%. Sem dúvida, 
é necessário aumentar essa base, de modo a garantir um abastecimento 
confortável à todos hospitais e instituições que fazem parte da rede 
pública. Para mais informações, acesse: (www.prosangue.sp.gov.br).

B - Saque e Pague no México
Após analisar países da América Latina como Chile e Colômbia, o México 
foi o escolhido pela Saque e Pague (rede de autoatendimento multis-
serviços, bancários e não bancários) para abrir sua primeira operação 
fora do Brasil. A empresa irá operar por meio do conceito de Switch 
Nacional - que permite conectar  todos os bancos automaticamente, 
ou seja, estará conectada a esse switch e terá transações disponíveis 
automaticamente em todos os bancos no terminal - isso representa em 
torno de 40 bancos. A empresa vai levar para o mercado mexicano toda 
a sua expertise e tecnologia no gerenciamento do dinheiro no varejo, 
possibilitando depósito, saques, consultas e para o segmento varejista a 
sangria no terminal. Saiba mais em: (www.saqueepague.com.br).

C - Presente Especial
O Natal é uma data importante para aproximar as pessoas de amigos e família. 
A marca super premium Marques de Casa Concha, que compõe o portfólio 
da vinícola chilena Concha y Toro, oferece a possibilidade de surpreender 
quem se ama com uma mesangem personalizada e embalagens que são ver-
dadeiros artigos decorativos. Ao adquirir uma garrafa de Marques de Casa 
Concha para presentear nesse Natal, o cliente poderá gravar uma mensagem 
de 15 segundos em vídeo, que será enviada ao presenteado pelo aplicativo 
Whatsapp na data e horário marcado. O vídeo será gravado com a ajuda de 
uma promotora no próprio ponto de venda (www.conchaytoro.com.br).

D - Conferência da Advocacia
Entre ospróximos dias 27 e 30, no Anhembi, acontece a XXIII Conferência 
Nacional da Advocacia Brasileira. O maior evento jurídico da América 

Latina reúne a cada três anos dezenas de milhares de advogados de 
todo o país para debater temas ligados à classe e à sociedade brasileira. 
Nesta edição, serão realizados 40 painéis, com mais de 230 palestrantes, 
além de dezenas de eventos paralelos. As conferências são um espaço 
de refl exão sobre questões que envolvem a profi ssão, proporcionando 
o acompanhamento da evolução do direito brasileiro e sua relação com 
temáticas que se destacam no cenário político-social do país. Mais in-
formações: (www.conferencia.oab.org.br).

E - Moinho vai a Leilão
O Moinho Joinville, um dos edifícios históricos de Santa Catarina, está 
indo a leilão. O prédio, que no passado chegou a ser ocupado por quatro 
empresas, está sendo ofertado inicialmente por R$ 12 milhões. O pregão 
acontece até o dia 12 de dezembro e os lances podem ser feitos por meio 
da Superbid. O imóvel está em processo de tombamento pela Prefeitura 
e possui área total de 52 mil m². Uma das possibilidades é que a empresa 
compradora construa um centro comercial na área aproveitável de 35 
mil m² e preserve a área construída de 17 mil m² para visitação. Cons-
truído em 1913, no auge de sua operação chegou a ser responsável por 
40% da moagem de trigo do estado. Informações: tel. (11) 4950-9400 
e (www.superbid.net).  

F - Marketing e Vendas
As áreas de marketing e vendas são as mais sensíveis de uma empresa. 
Afi nal, de que adianta bons produtos ou serviços se seu público-alvo 
não os conhece ou deseja? É por esse motivo que o recrutamento e 
seleção é tão importante. Para isso, nada melhor do que contar com 
profi ssionais especializados nesse segmento, como é o caso da Trend, 
que atua como uma boutique de seleção nesse nicho. A empresa tem a 
missão de recrutar especifi camente os profi ssionais nas áreas de vendas, 
marketing e trade marketing. Atende tanto os cargos de middle manage-
ment, com vagas para especialistas, coordenadores e gerentes, quanto 
para o top management, com posições que podem englobar níveis de 
diretores, vice-presidentes e presidentes. Saiba mais em (https://www.
trendrecruitment.com/pt).

G - Livros Espanhóis
Lançado no Brasil, o site New Spanish Books é uma iniciativa do ICEX, 
Espanha Exportação e Investimentos, desenvolvida pelo Escritório 
Econômico e Comercial da Embaixada da Espanha, em São Paulo. O 

objetivo da página é divulgar os títulos espanhóis cujos direitos autorais 
para o mercado brasileiro estão disponíveis. O New Spanish Books já 
está em funcionamento na Alemanha, França, Estados Unidos e Japão. 
Nesse guia, os interessados no mercado editorial espanhol encontram 
uma seleção produções recentes espanhola, além de um informe de 
leitura, de cada uma, feito por um time de especialistas. Essa seleção é 
atualizada anualmente. Mais informações pelo site: (http://www.news-
panishbooks.br.com/).

H - IRPF para o Boldrini
Pessoas físicas que desejam ajudar o Centro Infantil Boldrini podem 
fazer destinação do Imposto de Renda devido no limite de até 6%. A 
destinação do IR para fundos ou projetos não representa benefício 
fi scal. Ou seja, o contribuinte não paga menos imposto, apenas per-
mite que parte de seu imposto devido seja encaminhada diretamente 
para um fundo ou projeto, sem custo algum para o contribuinte. Para 
saber o valor limite basta acessar a declaração de 2016/2017, ir até 
Resumo da Declaração e abrir em Cálculo do Imposto. Lá estará o valor 
do imposto devido, deste valor, 6% poderá ser destinado ao Boldrini. 
Então basta acessar o site (http://fmdca.campinas.sp.gov.br/) e seguir 
as instruções. A destinação para ser valida precisa ser feita até o ultimo 
dia útil de dezembro.

I - Programa de Inovação 
As inscrições para a quarta edição do inovaBra startups podem ser 
feitas até o próximo domingo (26), por meio do site (www.inovabra.
com.br/startups). Os interessados devem apresentar projetos ino-
vadores de startups que tenham soluções aplicáveis ou adaptáveis 
ao segmento fi nanceiro e de seguros, relacionados a produtos e 
serviços, varejo, canais digitais, meios de pagamento, seguros, e que 
enderecem desafi os nos seguintes temas: pagamentos, algoritmos, 
segurança, engajamento de clientes, gerenciamento fi nanceiro, pla-
taformas de investimentos, crowdfunding, customização massifi cada, 
IOT, blockchain e inteligência artifi cial. O inovaBra é um programa 
de inovação aberta do Bradesco que dá a oportunidade para as star-
tups trabalharem. 

J - Inteligência Artifi cial 
A Trevisan Escola de Negócios promove na seguda-feira (27), das 12h 
às 14h, o Seminário “Impactos da Inteligência Artifi cial na Gestão de 
Pessoas”, com a participação de Alexandre Dietrich, líder da plataforma 
Watson da IBM na América Latina e VanDyck Silveira, CEO da CLA – 
Corporate Learning Alliance do Financial Times / IE Business School.  O 
seminário propõe uma discussão sobre o impacto das novas tecnologias 
na educação continuada e o futuro do trabalho. O seminário é gratuito 
e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail: (comuni-
cacao@trevisan.edu.br) ou no telefone (11) 3138-5201.

A - Doadores de Sangue
No próximo sábado (25), é comemorado o ‘Dia Nacional do Doador  

Latina reúne a cada três anos dezenas de milhares de advogados de 
todo o país para debater temas ligados à classe e à sociedade brasileira. 
Nesta edição serão realizados 40 painéis com mais de 230 palestrantes

A sociedade está 
preparada para educar 

a Geração Alpha?

Não é de hoje 

que estudiosos e 

pesquisadores dividem a 

população por gerações, 

de acordo com a época 

em que nasceram e 

elementos culturais 

que acarretaram 

em diferentes 

comportamentos

Entre as mais recentes, 
estão: X (até 1980), Y 
(entre 1980 e 2000) 

e Z (entre meados de 1990 
e 2009). No entanto, já é 
possível identifi car uma nova 
classe nesse meio: a Geração 
Alpha, que abrange aqueles 
que vieram ao mundo de 2010 
em diante. Segundo um estu-
do realizado pelo canal Gloob 
juntamente com a empresa 
Play Conteúdo Inteligente, os 
Alphas buscam experiências 
imersivas e interativas, duas 
possibilidades que podem ser 
cada vez mais exploradas por 
meio dos dispositivos digitais. 

Vale lembrar ainda que esse 
é o único universo que essas 
crianças conhecem. Afinal, 
quando saíram das barrigas 
de suas mães, o mundo já era 
tomado por smartphones e 
tablets. Por isso, é comum que 
esses indivíduos tenham uma 
habilidade tecnológica natural, 
sem que os adultos tenham 
que ensiná-los como mexer 
nos aparelhos.

A criação de conteúdo a 
partir de vivências também é 

uma forte tendência entre os 
pertencentes desse time, de 
acordo com a pesquisa. Por 
isso, os canais no YouTube que 
compartilham o cotidiano de 
pessoas comuns são sucesso 
certeiro. Acompanhando essa 
tendência, uma pesquisa rea-
lizada pela empresa americana 
First Choice aponta que o 
sonho de 34,2% dos jovens 
de 6 a 17 anos é se tornar um 
youtuber.

Com desejos e competên-
cias tão evoluídas, o verda-
deiro desafi o fi ca na mão dos 
professores. Até porque, é 
necessário uma reformula-
ção na educação com mais 
personalidade e com maior 
delimitação ao perfi l de cada 
um. É necessário atenção 
e atualização constante no 
conhecimento por parte dos 
docentes, que normalmente 
são originados da geração X 
ou Y, para que possam acom-
panhar o desenvolvimento 
dos alunos.

Esse é o momento que as 
escolas precisam enterrar o an-
tigo modelo de ensino e pensar 
em métodos atrativos e menos 
engessados. Materiais tecno-
lógicos são imprescindíveis, 
juntamente com uma grade 
curricular que converse com os 
estudantes que, cada vez mais 
empoderados, necessitam do 
poder de escolha.

(*) - É fundadora do Instituto Alpha 
Lumen, ONG que propõe um modelo 
adaptativo de ensino e aprendizado 

para crianças e jovens
(www.alphalumen.org.br).

Nuricel Aguilera (*)

Amanhã (24), acontece ofi cial-
mente a Black Friday, a sexta-feira 
conhecida pelas grandes ofertas. 
Apesar de novembro ser conside-
rado o mês dos descontos, quem 
pretende economizar comprando 
agora não pode se esquecer que 
nossa carga tributária inserida no 
consumo é alta. Os tributos embu-
tidos nos preços estará presente 
em todos os produtos adquiridos 
nessa ultra promoção, segundo 
constatou o Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação- IBPT.

De olho nesta data, o IBPT reali-
zou um levantamento dos tributos 
que incidem sobre os produtos 
mais procurados, verifi cando que 
os itens mais buscados são os ele-
trônicos e os eletrodomésticos, que 
são também os mais tributados na 
escala de produtos. Por exemplo, 
o jogo de videogame,  tem nada 
menos que 72,18% do seu valor 
em tributos. Seguido do popular 

smartphone, onde 68,76% do 
preço incidente sobre o item vão 
diretamente para os cofres público.

Outros produtos eletrônicos 
também possuem uma alta carga 
tributária, como por exemplo, o te-
levisor, cerca de 45% são encargos; 
o tablete importado, em média 48% 
de tributos; e a máquina fotográfi ca 
48,21% do valor do item tem desti-
no certo. Ainda temos,  a máquina 
de lavar roupas com 42,56% de 
tributos; o fogão pequeno 41,22%; 
e a geladeira: 46,21%.

O  presidente do IBPT, João 
Eloi Olenike refl ete que muitos 
consumidores aproveitam esta 
época do ano para adiantar  suas 
compras de natal. “Os brasileiros 
devem fi car atentos ao fazer  suas  
aquisições, uma vez que  os itens 
ofertados já constam os tributos 
embutidos. Infelizmente não existe 
Black Friday dos tributos”,  alerta  
Olenike (IBPT).

O setor público é o maior tomador de crédito, colaborando para 

fi xação de um piso elevado para todos os demais tomadores.

Além disso, a necessidade 
de elevação sistemática 
da taxa de juros como 

instrumento de controle infl a-
cionário e, principalmente, de 
captação de recursos para rola-
gem da dívida pública muito aci-
ma dos padrões aceitáveis para 
uma economia saudável gerou 
impactos fi nanceiros diretos 
sobre a saúde das empresas e 
sobre a renda das famílias. Em 
2016, os juros pagos por famílias 
e empresas alcançaram R$ 463 
bilhões, equivalente a 7,16% do 
PIB e crescimento de 28,3% em 
relação ao montante pago em 
2013, já descontada a infl ação 
do período. 

Vale ressaltar que essa alta 
ocorreu em uma conjuntura 
de recessão econômica e de 
redução na oferta de emprés-
timos - entre 2013 e 2016, o 

O tráfego de passageiros dentro da América Latina e Caribe 

deve crescer 4,4% anualmente até 2036.

Entre 2017 e 2036, a Amé-
rica Latina e o Caribe precisa-
rão de 2.677 novas aeronaves 
de passageiros e de carga para 
atender à demanda crescen-
te, de acordo com a última 
Previsão Global do Merca-
do da Airbus (GMF). Essa 
demanda no valor de US$ 
352 bilhões corresponde a 
2.084 aeronaves de corredor 
único, além de 593 de dois 
corredores e aeronaves muito 
grandes. 

Isso implica que a frota em 
serviço na região mais do que 
dobrará das 1.211 aeronaves 
em serviço hoje para 2.882 
nas próximas duas décadas. 
Destas aeronaves, 1.006 serão 
para substituição de aerona-
ves de gerações mais antigas, 
1.671 serão responsáveis pelo 
crescimento, e 205 deverão 
permanecer em serviço. O 
tráfego de passageiros que vão 
para, saem de, ou viajam den-

Transporte aéreo 
de passageiros teve 
aumento em outubro

O transporte aéreo de passagei-
ros voltou a crescer em outubro, 
segundo o relatório Demanda 
e Oferta do Transporte Aéreo, 
divulgado ontem (22) pela Anac. 
O levantamento mostra que, em 
termos de passageiros/quilôme-
tros pagos transportados (RPK) 
nos voos domésticos, o número 
chegou a 7,8 milhões, um aumen-
to de 7,8% em relação ao mesmo 
mês do ano passado. Segundo 
a Anac, o número representa a 
oitava alta seguida este ano.

Na oferta de assentos/quilôme-
tros ofertados (ASK), a agência 
informa que a expansão foi 2,5%. 
No acumulado dos dez primeiros 
meses do ano, a procura subiu 
2,7% e a oferta cresceu 1%. 
Segundo o estudo da Anac, as 
empresas Gol e Latam lideram o 
mercado, com 35,9% e 33,3% de 
participação no RPK doméstico, 
respectivamente. A Azul vem em 
seguida com 16,7% e, logo depois, 
a Avianca, que registrou 13,6%

Os dados da agência mostram 
ainda que a taxa de aproveita-
mento de assentos dos aviões no 
mercado doméstico foi de 83,3% 
em outubro. Uma expansão de 
5,2% na comparação com o mes-
mo mês de 2016. Segundo a Anac, 
esse é o terceiro aumento seguido 
e “o maior nível registrado para 
outubro na série histórica, inicia-
da em 2000”. O aproveitamento 
nos dez primeiros meses deste 
ano foi de 81,2%, com variação 
positiva de 1,7% em relação ao 
mesmo período de 2016 (ABr).

R
ep

ro
du

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

Famílias e empresas pagaram
R$ 463 bilhões de juros em 2016
É inegável que o período de maior recessão da história do Brasil (de 2014 a 2016) teve origem na 
política de irresponsabilidade fi scal dos últimos anos, a qual gerou impactos sobre os mais diversos 
aspectos da estrutura econômica: queda abrupta no ritmo das atividades; dívida pública crescente e de 
magnitude crítica; infl ação; desemprego; redução dos investimentos; entre outros

do para R$ 293,2 bilhões em 
2015 e recuando para R$ 288,3 
bilhões em 2016 - 4,46% do PIB. 
As empresas desembolsaram 
R$ 165,8 bilhões no pagamen-
to de juros em 2014, R$ 183,9 
bilhões em 2015 e, assim como 
observado no caso das famílias, 
recuou para R$ 174,7 bilhões 
em 2016 - 2,7% do PIB.

Para a FecomercioSP, o custo 
elevado do crédito no Brasil é 
decorrente das altas taxas de 
juros, consequência direta do 
descontrole das contas públi-
cas, que se refl etem em uma 
dívida gigantesca que necessita 
ser fi nanciada diariamente no 
mercado. Isso também torna o 
setor público o maior tomador 
de crédito, colaborando para 
fi xação de um piso elevado para 
todos os demais tomadores (AI/
FecomercioSP).

volume de crédito com re-
cursos livres (pessoa física e 
pessoa jurídica) caiu 17,4% em 
termos reais. É o que mostra 
o estudo “Juros e Inadim-
plência no Brasil 2014-2016” 
realizado pela FecomercioSP, 
com base nos dados do Banco 

Central contemplando apenas 
as operações formais de em-
préstimos e desconsiderando 
as operações lastreadas em 
recursos direcionados. 

A maior parte foi paga pelas 
famílias que desembolsaram R$ 
251,2 bilhões em 2014, passan-

A frota aérea da América Latina 
deverá mais que dobrar até 2036

tro da América Latina e Caribe 
deve crescer 4,4% anualmente 
até 2036. 

O tráfego interno e intra-
-regional da região crescerá 
ainda mais rapidamente, a 4,8% 
ao ano, enquanto o crescimento 
mais alto do tráfego deverá ser 

nas rotas para o Oriente Médio 
(6,1%) e para a Ásia-Pacífi co 
(5,8%). Um fator-chave que 
impulsiona esse crescimento 
é a classe média da região, que 
deverá aumentar para meio 
bilhão de pessoas até 2036 
(GMF/Airbus).

Descontos da Black Friday são 
engolidos pelos tributos

Ontem (22), ao sair de reunião, seguida de al-
moço, no Palácio da Alvorada, com o presidente 
da República, Michel Temer, e governadores de 
vários estados, a vice-governadora do Paraná, Cida 
Borghetti disse que houve consenso entre os chefes 
do Executivo em relação à urgência da aprovação 
da reforma da Previdência. Segundo Borghetti, 
o relator da reforma da Previdência na Câmara, 
Arthur Maia (PPS-BA), tirou várias dúvidas dos 

governadores. Durante o encontro, sem pedido 
de contrapartida, o presidente Temer pediu apoio 
dos governadores junto às suas bancadas para que 
a proposta seja aprovada ainda este ano. Ainda 
ontem (22), Temer ofereceu um jantar – também 
no Palácio da Alvorada – para deputados da base 
aliada. A intenção foi a de convencê-los a apoiar 
a reforma da Previdência e alcançar os 308 votos 
que são necessários para a aprovação (ABr).

Consenso para aprovação da reforma



Ferramentas de participação 
popular na política: 

e-democracia e o e-cidadania

Cada vez menos 

conseguimos articular 

nossa indignação ou 

nossa sugestão através 

dos políticos, das 

passeatas e das ONGs

Inúmeras são as ferramentas 
de participação popular na 
política; a fi liação à um par-

tido político deveria ser a mais 
comum, sair às ruas para pro-
testar é bem contemporâneo, 
representatividade através 
da sociedade civil organizada 
é uma modalidade crescente.

Filiar-se a um partido polí-
tico deveria ser um ato cívico 
que precede um estudo pro-
gramático e a identifi cação 
das suas convicções pessoais 
com a proposta de poder e 
de incremento de políticas 
públicas pretendidas pelo 
Partido, mas poderia ser até 
mais simples, deveria preceder 
o conhecimento do que a sigla 
quer dizer, qual signifi cado na 
sopa de letrinhas? 

PSTU, PMDB, PTC e agora 
qual o signifi cado dos nomes 
midiáticos dos partidos po-
líticos: Avante, Pros, Rede, 
Solidariedade. Sair à rua para 
protestar toda vez- em que 
pese atual- cansa, sua e ex-
põe. Filiar-se a uma ONG ou 
associação tem a um “q” de 
radicalismo burguês.

O fato é que cada vez menos 
percebemos os instrumentos 
de representação popular e 
cada vez menos conseguimos 
articular nossa indignação 
ou nossa sugestão através 
dos políticos, das passeatas 
e das ONGs. Falta-nos inter-
mediários legítimos, falta-nos 
interesse participativo ou será 
que nos falta informação? Não 
tenho dúvida que há nichos que 
compartilham ojeriza à classe 
política, preguiça de sair às 
ruas e descrédito das organi-
zações não governamentais, há 
também um monte de gente 
que não sabe como participar.

Eis que esse artigo se serve 
para apresentar dois instru-
mento muito pouco utilizados 

para participação popular que 
estão disponíveis, inclusive em 
mobile: é o e-democracia, uma 
plataforma digital interativa da 
Câmara e o e-cidadania plata-
forma do Senado. Em ambas 
há possibilidade do fomento 
direto de políticas públicas. 

No Senado é a ferramenta 
“ideia legislativa”: (https://
www12.senado.leg.br/ecida-
dania/principalideia); onde  
qualquer cidadão pode enviar 
uma proposta para criar leis, 
alterar ou revogá-las e para que 
a ideia seja discutida pelos par-
lamentares ela deve conseguir 
em quatro meses de exposição 
mais de 20.000 apoios.

Há ideias legislativas bem 
peculiares como a “liberação 
de carros rebaixados”, aliás 
sugestão legislativa n° 46/2017 
enviada por um cidadão do 
Mato Grosso do Sul , “cortar 
a mão dos políticos corrup-
tos condenados em última 
instância” e “obrigatoriedade 
de citação de escândalos 
anteriores em aparições tele-
visivas de políticos”, enviadas 
por cidadãos de São Paulo, o “ 
fi m dos privilégios femininos”, 
enviado por um cidadão do 
Rio de Janeiro e, na Câmara, 
a plataforma wikilegis (https://
edemocracia.camara.leg.br/
wikilegis) onde o cidadão pode 
alterar e sugestionar o texto 
da lei como se o fi zesse no 
programa word.

Na wikilegis a participação 
em temas importantes é pífi o, 
para exemplifi carmos a discus-
são sobre a reforma trabalhista 
teve 50 sugestões e a discussão 
sobre reforma previdenciária 
pouco mais de 200 sugestões. 
Ambos são excelentes inicia-
tivas e ferramentas robustas 
para participação de cidadãos 
ressabiados com os políticos 
e seus partidos, preguiçosos 
para ir nas passeatas e sem 
vontade de fazer parte de 
uma ONG.

(*) - É diretor da Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas do 
Estado de São Paulo, entidade que 
representa mais de 150 mil lojistas 

em todo o estado.

Alexandre Damásio (*)
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As prisões do ex-governador 
do Rio, Anthony Garotinho, e 
de sua mulher, a também ex-
-governadora Rosinha Garoti-
nho, foram determinadas pelo 
Juízo Eleitoral de Campos 
dos Goytacazes, município 
do norte fl uminense e reduto 
eleitoral dos dois. Em nota, a 
Polícia Federal (PF) informa 
que eles são acusados da prá-
tica dos crimes de corrupção, 
concussão, participação em 
organização criminosa e falsi-
dade na prestação das contas 
eleitorais. 

A ação, desencadeada on-
tem (22) pela PF, teve o 
objetivo de cumprir nove 
mandados de prisão e dez de 
busca e apreensão. Participam 
da ação - feita nos municípios 
do Rio de Janeiro e Campo dos 
Goyracazes, no estado do Rio, 
e em São Paulo - 50 agentes. 
De acordo com a nota, a PF e 
o Ministério Público Estadual 
identifi caram elementos que 
comprovam que uma grande 
empresa do ramo de proces-
samento de carnes firmou 
contrato fraudulento com 
outra empresa, sediada no 

A ex-governadora do Rio, Rosinha Garotinho,

é presa pela Polícia Federal.

Assembleia paulista 
aprova lei que facilita 
sujar nome de devedor

Os deputados da Assem-
bleia Legislativa de São Paulo 
(Alesp) aprovaram o projeto 
do governador Alckmin que 
modifi ca e facilita a inclusão 
dos nomes dos consumidores 
no cadastro de proteção ao 
crédito. A decisão foi tomada 
por 53 votos a 12 e a agora 
segue para sanção do próprio 
governador. O projeto exige 
que o consumidor receba um 
comunicado por escrito sobre 
a sua inclusão no cadastro de 
proteção ao crédito, no entan-
to, elimina que isso tenha que 
ser comprovado por meio do 
aviso de recebimento, como é 
atualmente.

Para os órgãos de defesa 
dos direitos do consumidor, o 
projeto e vai trazer prejuízos 
à população. Já a Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP) 
e o SPC Brasil dizem que a lei 
anterior trazia muitos gastos e 
difi culdades para os serviços de 
proteção ao crédito e favorecia 
os maus pagadores. Giacinto 
Cosimo Cataldo, vice-presiden-
te da ACSP, entidade que par-
ticipou da elaboração do novo 
projeto, afi rma que somente o 
estado de São Paulo tem uma 
lei exigindo a comprovação do 
aviso de recebimento.

“Quando você vai notifi car 
ou incluir uma pessoa no SPC, 
o Código do Consumidor exige 
que ele seja previamente no-
tifi cado”, lembra, explicando 
que a carta avisa a pessoa de 
que “algum agente fi nanceiro 
pediu a inclusão dele e damos 
a oportunidade para ele se 
apresentar para regularizar a 
situação”.  Segundo ele, 60% 
das pessoas que estão a ponto 
de ser negativadas acabam 
resolvendo o problema.

O que ocorria, segundo Catal-
do, é que os maus pagadores se 
recusavam a assinar o aviso de 
recebimento e, sem essa assina-
tura, o nome do mau pagador 
não pode ser incluído no ca-
dastro negativo. “Nós sabemos 
que ele não vai pagar, mas não 
podemos usar essa informação 
porque não podemos inclui-lo 
no banco de dados. E isso só 
existe no estado de São Paulo 
e em nenhum outro estado da 
federação”, falou (ABr).

O texto aprovado – uma 
emenda do relator, de-
putado Marcus Pestana 

(PSDB-MG) – altera também a 
distribuição dos recursos entre 
os órgãos e entes federados 
beneficiados. Para a maior 
parte dos minerais extraídos no 
Brasil, as alíquotas continuam 
variando de 0,2% a 3%, com 
aumentos para alguns tipos 
de minerais e diminuição para 
outros.

Quanto ao minério de fer-
ro, responsável por 75% da 
produção mineral brasileira, 
a alíquota máxima passa de 
2% sobre a receita líquida 
para 3,5% sobre a receita bru-
ta, descontados os tributos, 
podendo ser diminuída para 
até 2%. A MP original previa 
alíquota segundo uma cotação 
internacional (Platts Iron Ore 

Deputados aprovaram novas regras de distribuição dos recursos 

da Cfem entre estados e municípios.

Os deputados da Comissão de Minas e 
Energia da Câmara defenderam ontem 
(22), em audiência pública, uma ação 
política coordenada para mudar o fato de 
que o Brasil tem que importar 80% dos 
insumos para a fabricação dos fertilizantes 
que consome. De acordo com os convidados 
ouvidos, a dependência, que chega a 95% 
no caso do potássio, deixa os agricultores 
a mercê da produção de poucos países.

José Carlos Polidoro, da Embrapa, disse 
que o Brasil tem produção sufi ciente para 
apenas uma safra. Ao mesmo tempo, o 
deputado Reinhold Stephanes (PSD-PR) 
lembrou que o país tem grande potencial 
de exploração, sendo que o Amazonas pode 
conter a terceira reserva de potássio do 
mundo. Segundo Vicente Lôbo, do Minis-
tério de Minas e Energia, faltam investi-
mentos no setor que poderiam ser atraídos 
tanto com incentivos fi scais quanto com a 

Deputados criticaram a atuação de 

ONGs nacionais e estrangeiras contra a 

exploração de novas jazidas minerais.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou ontem 
(22) que estados e municípios 
também enfrentam distorções 
no sistema previdenciário. Se-
gundo ele, prefeitos e governa-
dores têm pautas semelhantes 
à do governo federal com a 
transferência de recursos da 
saúde e da educação para cobrir 
despesas da previdência. 

noite de ontem, foi realizado 
um jantar entre o presidente 
Temer, o presidente da Câmara 
e deputados da base aliada com 
economistas e especialistas em 
previdência para tentar conven-
cer os parlamentares a votar a 
proposta. Rodrigo Maia reafi r-
mou a importância de se votar a 
proposta, mas destacou que só 
vai pautá-la no Plenário quando 
tiver os 308 votos para aprovar.

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.

A Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado aprovou 
parecer a favor do projeto da 
Câmara, que estabelece regras 
para uso de balas de borracha 
em operações policiais. O texto 
segue agora para o Plenário. 
Votada no início da tarde de on-
tem (22), a proposição faz parte 
de um pacote sobre segurança 
pública em tramitação sob a 
relatoria da senadora Simone 
Tebet (PMDB-MS). 

Pouco antes, os senadores já 
tinham aprovado outras três 
propostas relacionadas ao 
tema: auxílio fi nanceiro para 
o serviço de Disque-Denúncia, 
fi m de benefícios para jovens 
criminosos e possibilidade 
de trabalho voluntário nas 
polícias e bombeiros milita-
res. Pelo projeto, a munição 
de borracha só poderá ser 
disparada após se esgotarem 
todos os procedimentos de 
uso de menor força e avaliação 
dos riscos pelo comando da 
operação. 

O policial que autorizar o 
disparo deverá enviar relatório 
a seus superiores detalhando 
as circunstâncias da decisão. 

Apenas agentes treinados no 
manejo de armas poderão usar 
balas de borracha. A princípio, 
o projeto pretendia inserir essas 
medidas na Lei nº 13.060/2014, 
que disciplina o uso de instru-
mentos e armas não-letais pelas 
forças policiais. Mas a relatora 
considerou, no parecer, ser 
mais conveniente a produção 
de uma lei específi ca regulando 
a questão. Ela também julgou a 
mudança sugerida “convenien-
te e oportuna”.

“O uso de balas de borracha 
disparadas por armas de fogo 
pode não ser letal, mas apresen-
ta alta probabilidade de causar 
lesão corporal irreversível, 
como no caso, por exemplo, 
de atingir um dos olhos da 
vítima do disparo. Hoje, como 
não há um regramento para a 
utilização de balas de borracha, 
há risco de excessos por parte 
da polícia”, advertiu no relató-
rio. O projeto também inclui 
a munição de borracha e os 
armamentos que a utilizam no 
rol de produtos cuja fabricação, 
comercialização e posse deverá 
ser controlada pelo Exército 
(Ag.Senado). 

A reunião da Comissão foi presidida pelo senador Edison Lobão.

Câmara dos Deputados aprova 
MP dos royalties da mineração
O Plenário da Câmara aprovou a MP que aumenta alíquotas da Compensação Financeira pela Exploração 
de Recursos Minerais (Cfem), uma espécie de royalty pago pelas mineradoras a estados e municípios
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desempenho e rentabilidade. 
Em relação às alíquotas atuais 
de outros minerais, o ouro 
extraído por mineradoras pas-
sará a pagar 1,5% em vez de 
1% atuais. 

O diamante extraído por 
mineradoras, que paga atu-
almente 0,2%, passará para 
2%. Na MP original o aumento 
era para 3%. Já o nióbio teve 
a alíquota reajustada de 2% 
para 3%. Potássio, rochas 
fosfáticas, sal-gema e demais 
substâncias usadas na fabri-
cação de fertilizantes pagarão 
a Cfem com alíquota de 0,2%. 
No relatório da comissão mis-
ta, potássio e fosfato pagariam 
1% e sal-gema 3%. As alíquo-
tas previstas na MP entraram 
em vigor em 1º de novembro 
deste ano (Ag.Câmara).

Index - Iodex) em cinco faixas 
de incidência em razão do 
preço por tonelada.

A redução da alíquota caberá 
à Agência Nacional de Minera-

ção (ANM) em razão do teor de 
ferro, da escala de produção, 
do pagamento de tributos e do 
número de empregados para 
não prejudicar a viabilidade 

Casal Garotinho é acusado de 
organização criminosa e corrupção
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município de Macaé, também 
no estado do Rio, para a pres-
tação de serviços na área de 
informática.

“Suspeita-se que os serviços 
não eram efetivamente presta-
dos e que o contrato, no valor 
de aproximadamente R$ 3 mi-
lhões, era apenas [fachada] para 
o repasse irregular de valores 
para utilização em campanhas 
eleitorais”, diz a nota. A PF tam-
bém tinha informações de que o 
ex-governador cobrava propina 

nas licitações da prefeitura 
de Campos, “exigindo paga-
mento para que os contratos 
fossem honrados pelo Poder 
Público do município”. 

Na nota, é anunciada ainda 
a prisão de um ex-secretário 
municipal, cujo nome não foi 
divulgado. Após os procedi-
mentos de praxe, os envolvi-
dos serão encaminhados ao 
sistema prisional do estado, 
onde permanecerão à dispo-
sição da Justiça (ABr).Regulamentação 

para uso de balas de 
borracha pela polícia

Edilson Rodrigues/Ag.Senado
Estados e municípios também 

enfrentam distorções na Previdência
“Precisamos esclarecer a socie-

dade de que vamos acabar com 
essa sangria onde os que ganham 
menos trabalham até os 65 anos 
e fi nanciam os que ganham perto 
do teto porque esses trabalham 
na sua maioria até 54 anos”, disse. 
“Ninguém está exigindo nenhum 
excesso. Se começa com 55 anos 
e vai até 65 anos em 20 anos, acho 
que é uma proposta bem amena. 
Se não fi zermos nada, os próximos 
governos vão ser obrigados a 
cortar salários e aposentadorias 
ou a infl ação vai acabar tirando o 
valor do salário dos brasileiros”, 
defendeu Maia.

Em relação à reforma minis-
terial do governo Temer, Maia 
defendeu agilidade para que a 
articulação política possa se con-
centrar na votação da reforma 
previdenciária (Ag.Câmara).
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Deputados criticam dependência externa na 
área de fertilizantes

exigência de contrapartidas das empresas 
que adquirem áreas de exploração.

O deputado Ronaldo Benedet (PMDB-
-SC) disse que também existe uma ação 
de grupos estrangeiros contra a exploração 
de áreas como a Renca, Reserva Nacional 
de Cobre e Associados, no norte do Pará, 
que tem reservas de fosfato; e Anitápolis, 
em Santa Catarina, que também tem o 
mineral. “Fizeram um ‘auê’ em cima da 
questão ambiental e não deixaram nós 
termos a nossa autossufi ciência em fósforo, 
que é a nossa reserva lá de Anitápolis. Se 
fosse assim, não pode mais ter mineração 
em lugar nenhum do mundo”, afi rmou o 
parlamentar. 

Em Anitápolis, a ONG Montanha Viva 
conseguiu uma liminar judicial contra o 
projeto de retirada do fosfato, alegando 
riscos ambientais e sociais. Já a Renca 
teve sua abertura anunciada este ano pelo 

governo, mas a decisão foi revista após 
uma intensa repercussão negativa entre 
os ambientalistas (Ag.Câmara).
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1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0075528-
17.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) AUTOREDE CONSÓRCIO NACIONAL S/C LTDA, na pessoa de seu representante legal 
Av. Doutor Vital Brasil, 1133, (agência do Bradesco), Butanta, CEP 05503-001, São Paulo - SP, que 
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Ladisael Bernardo, ajuizou-lhe 
uma ação de procedimento comum, objetivando seja a mesma julgada procedente, outorgando ao 
requerente a posse definitiva do veículo IMP/MERCEDES C28HA29W, ano/modelo 1998/1998, placa 
CQX3355, chassi WBDHA29WXWF693229. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente contestação sob 
pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 26 de outubro de 2017. 

Data, Hora e Local: 27.10.2017, às 09 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, nº 
8501, 3º andar, Pinheiros, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: totalidade dos 
Conselheiros. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente, Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. 
Deliberações Aprovadas: (i) Nos termos da Cláusula 13.1 da “Cédula de Crédito Bancário nº 
120224-3”, emitida em 06.11.2015, conforme aditada em 10.01.2017 (“CCB CRI 69”), a não decla-
ração do vencimento antecipado da CCB CRI 69 e, por consequência dos CRI 69, (i) nos termos da 
cláusula 5.1.2, inciso I da CCB CRI 69, em função do atraso na entrega dos documentos dispostos 
na cláusula 6.1, inciso I, alínea (a), e inciso II, alíneas (a) e (b), da CCB CRI 69, quais sejam as De-
monstrações Financeiras Consolidadas Auditadas da Emitente (conforme defi nida na CCB CRI 69), 
o relatório específi co de apuração dos Índices Financeiros e a declaração fi rmada por represen-
tantes legais da Companhia, referentes ao exercício fi ndo em 31.12.2016; e (ii) em função do não 
cumprimento dos índices Financeiros previstos na Cláusula 5.1.2, inciso XVI da CCB CRI 69, refe-
rente ao primeiro e segundo e terceiro trimestre de 2017; (ii) A alteração do cronograma de pa-
gamento da CCB CRI 69 e dos CRI 69, bem como a prorrogação do prazo de vencimento da CCB 
CRI 69 para 20.02.2020 e dos CRI 69 para 21.02.2020, sendo certo que o pagamento (a) de juros 
passará a ser mensal, sendo o primeiro pagamento da CCB CRI 69 devido em 23.11.2017 e dos 
CRI 69 em 24.11.2017, e; (b) de principal passará a ser trimestral, com carência, sendo o primei-
ro pagamento da CCB CRI 69 devido em 23.05.2018 (inclusive) e dos CRI 69 em 24.05.2018 (inclu-
sive), conforme indicado no Anexo A desta ata; (iii) A ratifi cação da alteração da remuneração da 
CCB CRI 69 e dos CRI 69, a partir de 1º.10.2017 (inclusive), de 100% da variação acumulada das 
taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfi nanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expres-
sas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela 
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (Segmento CETIP UTVM), no informativo diário disponível em sua 
página na Internet (http://www.b3.com.br), acrescida de sobretaxa de 2,30% ao ano, base 252 
dias úteis (“Taxa DI”), para 100% da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 2,95% ao ano, base 252 
dias úteis; (iv) A inclusão dos itens XVI e XVII na Cláusula 6.1 da CCB CRI 69, de forma que vigo-
rarão com a seguinte redação: “6.1. Sem prejuízo das demais obrigações assumidas nesta CCB e 
nos demais Documentos da Operação ou em lei, a Emitente obriga-se a: [...] XVI. realizar a quita-
ção total dos valores devidos nos termos desta CCB, nos termos da Cláusula 3.4 da CCB (exceto 
pelo prazo constante do item I de referida cláusula que não se aplica a presente), e, consequen-
temente o resgate antecipado dos CRI, nos termos da Cláusula 6 do Termo de Securitização, com 
até 1 Dia Útil de antecedência da data que a Emitente realizar qualquer pagamento de juros, prin-
cipal, resgate antecipado ou qualquer outro valor referente às Debêntures (conforme defi nidas na 
Cláusula 5.1.2 desta CCB); e XVII. fornecer ao Agente Fiduciário, para fi ns do atendimento do item 
XVI acima, (a) mensalmente, até o dia 15 de cada mês, o saldo devedor das Debêntures; e (b) a 
partir do período encerrado em 31.12.2017, as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emi-
tente, a serem enviadas ao Credor de acordo com o disposto no item I desta Cláusula, que tam-
bém deverão indicar, separadamente, o saldo devedor das Debêntures.” (v) A alteração do item 
I da Cláusula 3.4 da CCB CRI 69, que passará a vigorar com a seguinte redação: “3.4. A Emitente 
poderá, a qualquer tempo, quitar totalmente ou amortizar parcialmente os valores devidos nos 
termos desta CCB, desde que sejam atendidas, cumulativamente, as seguintes condições: I. a 
Emitente comunique ao Credor, por escrito, com antecedência mínima de 7 Dias Úteis da data do 
evento, observado que o disposto neste inciso não será aplicável no caso de amortização anteci-
pada nos termos da Cláusula 3.6, inciso II, alínea (a), do Contrato de Cessão Fiduciária de Direi-
tos Creditórios;” [...] (vi) A alteração da Cláusula 5.1.2 da CCB CRI 69 para (i) excluir as alíneas 
“a” e “c” do item XVI da cláusula 5.1.2, renumerando as demais alíneas; com a consequente in-
clusão de uma nova alínea em referido item XVI; e (ii) incluir nova hipótese de vencimento ante-
cipado, na forma do item XVII, que vigorarão com a seguinte redação: “5.1.2. Constituem Eventos 
de Inadimplemento que podem acarretar o vencimento das obrigações decorrentes desta CCB, 
aplicando-se o disposto na Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada. 5.3 abaixo, 
qualquer dos eventos previstos em lei e/ou qualquer dos seguintes Eventos de Inadimplemento: 
[…] XVI. não observância, pela Emitente, de qualquer dos índices fi nanceiros abaixo (em conjun-
to, “Índices Financeiros”), a serem apurados pela Emitente trimestralmente, tendo por base as 
Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente (conforme defi nido abaixo), a partir, inclu-
sive, das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente relativas a 31.12.2015, sendo 
que, caso esta CCB tenha sido cedida à Securitizadora, o acompanhamento será realizado pelo 
Agente Fiduciário nos termos do Termo de Securitização: (a) índice fi nanceiro decorrente do quo-
ciente da divisão da Contas a Receber (conforme defi nido abaixo) pela Dívida Líquida, que deve-
rá ser superior a 1,10; e (b) índice fi nanceiro decorrente do quociente da divisão do Estoque (con-
forme defi nido abaixo) somado a Conta a Receber (conforme defi nido abaixo) pela Dívida Líquida 
somada ao Passivo Construtivo (conforme defi nido abaixo), que deverá ser superior a 1,25. XVII. 
não subscrição e integralização, por partes relacionadas aos acionistas da Emitente ou pelos pró-
prios acionistas da Emitente, até 27.10.2017, da totalidade das debêntures emitidas pela Emiten-
te nos termos do (i) “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures, Conversí-
veis em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, sem Garantia Real, em uma Única Série, para 
Distribuição Privada, da Alphaville Urbanismo S.A.” fi rmado pela Alphaville Urbanismo S.A., na 
qualidade de emissora das debêntures, em 9.05.2016; e (ii) “Instrumento Particular de Escritura 
da 3ª Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, sem 
Garantia Real, em uma Única Série, para Distribuição Privada, da Alphaville Urbanismo S.A.” fi r-
mado pela Alphaville Urbanismo S.A., na qualidade de emissora das debêntures, em 10.02.2017” 
(em conjunto, as “Debêntures” e as “Escrituras de Emissão de Debêntures”, respectivamente) no 
valor mínimo de R$ 800.000.000,00. Caso a Devedora emita novas debêntures e/ou celebre no-
vos instrumentos de dívida adquiridas por seus acionistas ou por partes relacionadas, tais emis-
sões integrarão a defi nição de Debêntures, para fi ns de aplicação do disposto no item XVI da 
Cláusula 6.1 abaixo;”; (vii) Tendo em vista o disposto no (vi) acima, (a) a alteração do item I da 
Cláusula 5.6 da CCB CRI 69, e (b) a inclusão dos itens VIII e IX na Cláusula 5.6 da CCB CRI 69, de 
forma a incluir as seguintes defi nições: “5.6. Para os fi ns desta CCB: I. “Contas a Receber” signi-
fi ca, com base nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente, a rubrica “contas a re-
ceber”, incluindo valores contabilizados na referida rubrica nas contas do ativo e passivo da Emi-
tente, bem como valores a serem contabilizados em exercícios futuros na rubrica “contas a rece-
ber”, desconsiderando provisões e descontos; [...] VIII. “Passivo Construtivo” signifi ca, com base 
nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente, o somatório (a) da rubrica “fornece-
dores”; e (b) do custo de construção a incorrer; e IX. “Estoque” signifi ca, com base nas Demons-
trações Financeiras Consolidadas da Emitente, o somatório (a) da rubrica “lotes a comercializar”; 
e (b) do custo a incorrer dos lotes em estoque, desconsiderando as provisões relativas a distratos 
e outras provisões relacionadas à rubrica “lotes a comercializar”. (viii) A inclusão do item III na 
Cláusula 3.1, bem como do item V na Cláusula 3.1.1 do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios (conforme defi nido no Termo de Securitização e na CCB CRI 69), que passarão a vigo-
rar da seguinte forma: “3.1. A Emitente e as Outorgantes, de forma solidária, se obrigam a man-
ter, na Cessão Fiduciária, cumulativamente: [...] III. Valor Agregado Presente (conforme defi nido 
abaixo) correspondente a, no mínimo, 100% do Saldo Devedor da CCB (sendo o disposto no item 
II acima e neste item III, em conjunto defi nidos como “Percentual Específi co da Cessão Fiduciá-
ria”, que, em conjunto com o Percentual Geral da Cessão Fiduciária, o “Percentual da Cessão Fi-
duciária”).” “3.1.1. Para os fi ns deste Contrato: [...] V. “Valor Agregado Presente” signifi ca, em 
cada Data de Referência, o somatório: (a) do saldo devedor de todos os Instrumentos de Compra 
e Venda que atendam aos Critérios de Elegibilidade (conforme defi nido abaixo), trazido a valor 
presente de acordo com as taxas dos respectivos Instrumentos de Compra e Venda, conforme cal-
culado pelas Outorgantes nos termos da Cláusula 6.1, inciso Erro! Fonte de referência não 
encontrada. abaixo; (b) do saldo das Contas Vinculadas, incluindo os valores aplicados nos In-
vestimentos Permitidos; e (c) do saldo de recursos da Conta do Patrimônio Separado (conforme 
defi nido abaixo).” (ix) A inclusão do Anexo IX no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Credi-
tórios, constando a descrição dos Instrumento de Compra e Venda que venham a ser celebrados 
em relação aos Empreendimentos Imobiliários em estoque, bem como a alteração do item I da 
Cláusula 1.1 de referido instrumento, que passará a vigorar com a seguinte redação: “1.1. Em ga-
rantia do fi el, integral e pontual pagamento das Obrigações Garantidas, as Outorgantes, por este 
Contrato e na melhor forma de direito, em caráter irrevogável e irretratável, de modo pro-solven-
do, nos termos, no que for aplicável, do artigo 66 B da Lei nº 4.728, de 14.07.1965, conforme al-
terada, e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10.01.2002, con-
forme alterada (“Código Civil”), cedem fi duciariamente à Outorgada (“Cessão Fiduciária”): I. a to-
talidade dos direitos creditórios de titularidade das Outorgantes, presentes e futuros, decorren-
tes (a) dos Instrumentos de Compra e Venda cujos Compradores estão identifi cados no Anexo II a 
este Contrato; e (b) dos Instrumento de Compra e Venda que venham a ser celebrados em relação 
aos Empreendimentos Imobiliários em estoque identifi cados no Anexo IX a este Contrato, ambos 
na proporção prevista nos Acordos de Parceria identifi cados no Anexo I a este Contrato, incluin-
do todos os direitos e acréscimos relacionados, seja a que título for, inclusive a título de valores 
de venda, partilhas resultantes de permuta física, encargos moratórios, multas e indenizações, 
bem como os respectivos Documentos Representativos dos Créditos Cedidos Fiduciariamente 
(conforme defi nido abaixo), excluídos os direitos creditórios de titularidade de Campo Grande, D. 
Pedro, Belo Horizonte e Palmas que tiverem sido expressamente liberados pelos titulares dos CRI 
(“Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente”);” (x) A celebração dos aditamentos à CCB CRI 
69, ao Termo de Securitização e aos demais Documentos da Operação, conforme aplicável, para 
refl etir o disposto nos itens (ii) e (iii) acima, está condicionada ao atendimento, pela Companhia, 
das seguintes condições suspensivas: (a) contratação de assessor legal para a elaboração dos 
documentos e aditamentos relacionados às deliberações acima; (b) pagamento da totalidade da 
Remuneração devida no âmbito da CCB CRI 69 e dos CRI 69 até 31.10.2017, incidente sobre o sal-
do devedor do Principal (devendo, em qualquer caso, o pagamento da Remuneração ocorrer em 
momento anterior ao resgate e amortização previstos na alínea (c) abaixo); (c) após o pagamento 
da Remuneração prevista na alínea (b) acima, devida em 31.10.2017, realizar o pagamento ante-
cipado parcial da CCB CRI 69 e a consequente amortização extraordinária dos CRI 69 e/ou resga-
te antecipado dos CRI 69, no mesmo dia, qual seja, 31.10.2017, em valor sufi ciente, para que após 
tais eventos, o saldo devedor da CCB CRI 69 não seja superior a R$70.000.000,00, acrescido de 
Custo de Pagamento Antecipado incidente sobre o saldo devedor do Principal a ser amortizado, 
com subsequente cancelamento de parcela dos CRI 69 resgatados. Para fi ns de esclarecimento, 
o Custo de Pagamento Antecipado incidirá somente sobre o valor de Principal amortizado ou res-
gatado, uma vez que a Remuneração deverá ter sido paga em momento anterior ao pagamento 
antecipado da CCB CRI 69. A Companhia poderá utilizar recursos eventualmente depositados na 
Conta do Patrimônio Separado (conforme defi nida no Termo de Securitização) para realizar os pa-
gamentos descritos neste item, desde que previamente envie até 31.10.2017, um relatório aos Ti-
tulares dos CRI 69 e à Securitizadora, com a comprovação de que os índices de cobertura descri-
tos nos itens II e III da Cláusula 3.1 do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, en-
contram-se atendidos, considerando os recebíveis atuais objeto do Contrato de Cessão Fiduciá-
ria de Direitos Creditórios e novo saldo devedor da CCB CRI 69, ou seja, R$70.000.000,00; (d) re-
cebimento pelo Titular, pela Securitizadora e pelo Agente Fiduciário de comunicação sobre a data 
do resgate antecipado parcial e amortização extraordinária mencionadas no item (iii) acima, com 
no mínimo 4 dias de antecedência; (e) a inclusão dos itens XVI e XVII na Cláusula 6.1 da CCB CRI 
69 nos termos do item (iv) acima; (f) a realização de todas as alterações necessárias ao Contrato 
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios para prever a substituição do Itaú Unibanco S.A. pelo 
Banco Votorantim S.A., na qualidade de banco depositário da Cessão Fiduciária de Direitos Cre-
ditórios, sendo certo que todas as atribuições do Itaú Unibanco S.A. deverão ser migradas ao 
Banco Votorantim S.A., até 30.04.2018, podendo referido prazo ser prorrogado por mais 3 meses, 
caso referida migração não tenha ocorrido por fato não atribuível à Companhia; (g) a inclusão de 
um novo índice fi nanceiro na CCB CRI 69 decorrente do quociente da divisão do Estoque somado 
aos Recebíveis pela Dívida Líquida somada ao Passivo Construtivo, que deverá ser superior a 
1,25, de forma que o descumprimento de tal índice fi nanceiro acarreta no vencimento antecipado 
das obrigações decorrentes da CCB CRI 69, na forma do item (vi) acima; (h) a inclusão no Contra-
to de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios de um novo índice de cobertura de 100% das so-
matório do valor das parcelas vincendas de todos os Instrumentos de Compra e Venda (conforme 
defi nidos no Termo de Securitização) que atendam aos Critérios de Elegibilidade constantes da 
Cláusula 3.2 do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, trazidas ao valor presente 
em cada data de apuração, na forma do item (viii) acima; (i) a alteração da remuneração da CCB 
CRI 69 e dos CRI 69, nos termos do item (ii) acima; (j) a alteração da Cláusula 5.1.2 da CCB CRI 69, 
de forma a excluir as alíneas “a” e “c” do item XVI da cláusula 5.1.2, renumerando os demais; 
com a consequente inclusão de uma nova alínea em referido item XVI; e incluir nova hipótese de 
vencimento antecipado, na forma do item XVII; (k) a realização de todas as alterações necessá-
rias ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios para prever que a totalidade dos di-
reitos creditórios de presentes e futuros, decorrentes dos Instrumento de Compra e Venda que ve-
nham a ser celebrados em relação aos Empreendimentos Imobiliários em estoque a serem iden-
tifi cados no Anexo IX ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, passarão a inte-
grar a defi nição de “Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente”, conforme previsto no item (ix) 
acima; (l) manutenção de todas as obrigações estabelecidas nos Documentos da Operação, em 
especial aquelas referentes ao Custo de Pagamento Antecipado devidos nas hipóteses de resga-
te antecipado e de amortização extraordinária, conforme Cláusula 3.4, item III da CCB CRI 69; (m) 
subscrição e integralização de debêntures conversíveis de emissão da Companhia por partes re-
lacionadas aos acionistas da Companhia ou pelos próprios acionistas da Companhia, em montan-
te mínimo de R$800.000.000,00, sendo que a totalidade das debêntures deve ser subscrita e in-
tegralizada por partes relacionadas aos acionistas da Companhia ou pelos próprios acionistas da 
Companhia até 27.10.2017; (n) que todas as disposições propostas na AGT CRI 69 sejam previa-
mente aprovadas nesta ata, sendo certo que referida ata deverá ser protocolada na Junta Comer-
cial competente até 3.11.2017; e (o) formalização de toda a documentação, aditamentos e proce-
dimentos acima descritos, bem como registro dos aditamentos aos Documentos da Operação nos 
competentes cartórios, no prazo estabelecido em referidos instrumentos. (xi) A dispensa do cum-
primento do disposto na Cláusula 3.4, incisos I e V, da CCB CRI 69, e do disposto na Cláusula 6.1.1 
e 6.1.4 do Termo de Securitização, para a amortização extraordinária e resgate antecipado par-
cial, desde que observado o disposto no item (x) acima, subitem (d), e os demais incisos da Cláu-
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Extrato da Ata de Reunião de Conselho de Administração Realizada em 27.10.2017
sula 3.4 da CCB CRI 69 e demais subcláusulas da Cláusula 6 do Termo de Securitização. (xii) A 
ratifi cação do “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciá-
ria de Direitos Creditórios em Garantia”, celebrado entre Alphaville SPE Palmas Empreendimen-
tos Imobiliários Ltda., Alphaville Campo Grande Empreendimentos Imobiliários Ltda., Alphaville 
D. Pedro Empreendimentos Imobiliários Ltda., Alphaville Belo Horizonte Empreendimentos Imobi-
liários Ltda., Ápice Securitizadora S.A., Itaú Unibanco S.A. e Alphaville Urbanismo S.A., em 
10.01.2017, em especial no que diz respeito às alterações decorrentes de determinadas mudan-
ças na política interna de alocação dos Investimentos Permitidos (conforme defi nido no Contrato 
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios) do Banco Depositário (conforme defi nido no Contra-
to de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios). (xiii) Caso aprovadas as matérias previstas nos 
itens acima na AGT CRI 69, a autorização para a Companhia às suas exclusivas expensas, para a 
Securitizadora e para o Agente Fiduciário, celebrarem todos e quaisquer contratos, aditamentos 
ou documentos relacionados às matérias relacionadas nos itens (i) ao (ix) acima, observado o dis-
posto no item (x) acima, bem como praticarem todos os atos necessários à implementação das 
matérias aqui aprovadas, até 17.11.2017. 5.2. as seguintes matérias a serem deliberadas na AGT 
CRI 70: (i) Nos termos da Cláusula 13.1 da “Cédula de Crédito Bancário nº 120225-6”, emitida em 
06.11.2015 (“CCB CRI 70”), a não declaração do vencimento antecipado da CCB CRI 70 e, por con-
sequência dos CRI, (i) nos termos da cláusula 5.1.2, inciso I da CCB CRI 70, em função do atraso 
na entrega dos documentos dispostos na cláusula 6.1, inciso I, alínea (a), e inciso II, alíneas (a) e 
(b), da CCB CRI 70, quais sejam as Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas da Emi-
tente (conforme defi nida na CCB CRI 70), o relatório específi co de apuração dos Índices Financei-
ros e a declaração fi rmada por representantes legais da Companhia, referentes ao exercício so-
cial fi ndo em 31.12.2016; e (ii) em função do não cumprimento dos Índices Financeiros previstos 
na Cláusula 5.1.2, inciso XVI da CCB CRI 70, referente ao primeiro, segundo e terceiro trimestre 
de 2017. (ii) A alteração do cronograma de pagamento da CCB CRI 70 e dos CRI 70, bem como a 
prorrogação do prazo de vencimento da CCB CRI 70 para 20.02.2020 e dos CRI 70 para 21.02.2020, 
sendo certo que o pagamento (a) de juros passará a ser mensal, sendo o primeiro pagamento da 
CCB CRI 70 devido em 23.11.2017 e dos CRI 70 em 24.11.2017, e; (b) de principal passará a ser 
trimestral, com carência, sendo o primeiro pagamento da CCB CRI 70 devido em 23.05.2018 (in-
clusive) e dos CRI em 24.05.2018 (inclusive), conforme indicado no Anexo B desta ata. (iii) A ra-
tifi cação da alteração da remuneração da CCB CRI 70 e dos CRI 70, a partir de 1º.10.2017 (inclu-
sive), de 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfi nancei-
ros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, cal-
culadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (Segmento CETIP UTVM), 
no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br), acrescida de 
sobretaxa de 2,30% ao ano, base 252 dias úteis (“Taxa DI”), para 100% da Taxa DI, acrescida de 
sobretaxa de 2,95% ao ano, base 252 dias úteis. (iv) A inclusão dos itens XVI e XVII na Cláusula 
6.1 da CCB CRI 70, de forma que vigorarão com a seguinte redação: “6.1. Sem prejuízo das de-
mais obrigações assumidas nesta CCB e nos demais Documentos da Operação ou em lei, a Emi-
tente obriga-se a: [...] XVI. realizar a quitação total dos valores devidos nos termos desta CCB, nos 
termos da Cláusula 3.4 da CCB (exceto pelo prazo constante do item I de referida cláusula que não 
se aplica a presente), e, consequentemente o resgate antecipado dos CRI, nos termos da Cláusu-
la 6 do Termo de Securitização, com até 1 Dia Útil de antecedência da data que a Emitente reali-
zar qualquer pagamento de juros, principal, resgate antecipado ou qualquer outro valor referente 
às Debêntures (conforme defi nidas na Cláusula 5.1.2 desta CCB), observado o disposto no item 
XVII da Cláusula 5.1.2 desta CCB; e..” XVII. fornecer ao Agente Fiduciário, para fi ns do atendimen-
to do item XVI acima (a) mensalmente, até o dia 15 de cada mês, o saldo devedor das Debêntu-
res; e (b) trimestralmente, a partir do período encerrado em 31.12.2017, as Demonstrações Finan-
ceiras Consolidadas da Emitente, a serem enviadas ao Credor de acordo com o disposto no item 
I desta Cláusula, que também deverão indicar, separadamente, o saldo devedor das Debêntures.” 
(v) A alteração do item I da Cláusula 3.4 da CCB CRI 70, que passará a vigorar com a seguinte re-
dação: “3.4. A Emitente poderá, a qualquer tempo, quitar totalmente ou amortizar parcialmente 
os valores devidos nos termos desta CCB, desde que sejam atendidas, cumulativamente, as se-
guintes condições: I. a Emitente comunique ao Credor, por escrito, com antecedência mínima de 
7 Dias Úteis da data do evento, observado que o disposto neste inciso não será aplicável no caso 
de amortização antecipada nos termos da Cláusula 3.6, inciso II, alínea (a), do Contrato de Ces-
são Fiduciária de Direitos Creditórios;” [...] (vi) A alteração da Cláusula 5.1.2 da CCB CRI 70 para 
(i) excluir as alíneas “a” e “c” do item XVI da cláusula 5.1.2, renumerando as demais alíneas; com 
a consequente inclusão de uma nova alínea em referido item XVI; e (ii) incluir nova hipótese de 
vencimento antecipado, na forma do item XVII, que vigorarão com a seguinte redação: “5.1.2. 
Constituem Eventos de Inadimplemento que podem acarretar o vencimento das obrigações de-
correntes desta CCB, aplicando-se o disposto na Cláusula Erro! Fonte de referência não en-
contrada., qualquer dos eventos previstos em lei e/ou qualquer dos seguintes Eventos de Ina-
dimplemento: […] XVI. não observância, pela Emitente, de qualquer dos índices fi nanceiros abai-
xo (em conjunto, “Índices Financeiros”), a serem apurados pela Emitente trimestralmente, tendo 
por base as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente (conforme defi nido abaixo), a 
partir, inclusive, das Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente relativas a 31 de de-
zembro de 2015, sendo que, caso esta CCB tenha sido cedida à Securitizadora, o acompanhamen-
to será realizado pelo Agente Fiduciário nos termos do Termo de Securitização: (a) índice fi nancei-
ro decorrente do quociente da divisão da Contas a Receber (conforme defi nido abaixo) pela Dívi-
da Líquida, que deverá ser superior a 1,10; e (b) índice fi nanceiro decorrente do quociente da di-
visão do Estoque (conforme defi nido abaixo) somado a Contas a Receber (conforme defi nido abai-
xo) pela Dívida Líquida somada ao Passivo Construtivo (conforme defi nido abaixo), que deverá ser 
superior a 1,25. XVII. não subscrição e integralização, por partes relacionadas aos acionistas da 
Emitente ou pelos próprios acionistas da Emitente, até 27.10.2017, da totalidade das debêntures 
emitidas pela Emitente nos termos do (i) “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de 
Debêntures, Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, sem Garantia Real, em 
uma Única Série, para Distribuição Privada, da Alphaville Urbanismo S.A.” fi rmado pela Alphavil-
le Urbanismo S.A., na qualidade de emissora das debêntures, em 9.05.2016; e (ii) “Instrumento 
Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espé-
cie Quirografária, sem Garantia Real, em uma Única Série, para Distribuição Privada, da Alphavil-
le Urbanismo S.A.” fi rmado pela Alphaville Urbanismo S.A., na qualidade de emissora das debên-
tures, em 10.02.2017” (em conjunto, as “Debêntures” e as “Escrituras de Emissão de Debêntu-
res”, respectivamente) no valor mínimo de R$800.000.000,00. Caso a Devedora emita novas de-
bêntures e/ou celebre novos instrumentos de dívida adquiridas por seus acionistas ou por partes 
relacionadas, tais emissões integrarão a defi nição de Debêntures, para fi ns de aplicação do dis-
posto no item XVI da Cláusula 6.1 abaixo;”; (vii) A alteração do item I da Cláusula 5.6 da CCB CRI 
70, bem como a inclusão dos itens VIII e IX na Cláusula 5.6 da CCB CRI 70, de forma a incluir as 
seguintes defi nições: “5.6. Para os fi ns desta CCB: I. “Contas a Receber” signifi ca, com base nas 
Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emitente, a rubrica “contas a receber”, incluindo va-
lores contabilizados na referida rubrica nas contas do ativo e passivo da Emitente, bem como va-
lores a serem contabilizados em exercícios futuros na rubrica “contas a receber”, desconsideran-
do provisões e descontos; [...] VIII. “Passivo Construção” signifi ca, com base nas Demonstrações 
Financeiras Consolidadas da Emitente, o somatório (a) da rubrica “fornecedores”; e (b) do custo 
de construção a incorrer; e IX. “Estoque” signifi ca, com base nas Demonstrações Financeiras Con-
solidadas da Emitente, o somatório (a) da rubrica “lotes a comercializar”; e (b) do custo a incorrer 
dos lotes em estoque, desconsiderando as provisões relativas a distratos e outras provisões rela-
cionadas à rubrica “lotes a comercializar.” (viii) A inclusão do Anexo IX no Contrato de Cessão Fi-
duciária de Direitos Creditórios constando a descrição dos Instrumento de Compra e Venda que 
venham a ser celebrados em relação aos Empreendimentos Imobiliários em estoque, bem como 
a alteração do item I da Cláusula 1.1 de referido instrumento, que passará a vigorar com a seguin-
te redação: “1.1. Em garantia do fi el, integral e pontual pagamento das Obrigações Garantidas, 
as Outorgantes, por este Contrato e na melhor forma de direito, em caráter irrevogável e irretra-
tável, de modo pro-solvendo, nos termos, no que for aplicável, do artigo 66 B da Lei nº 4.728, de 
14.07.1965, conforme alterada, e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes da Lei nº 
10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código Civil”), cedem fi duciariamente à Outorgada 
(“Cessão Fiduciária”): I. a totalidade dos direitos creditórios de titularidade das Outorgantes, pre-
sentes e futuros, decorrentes (a) dos Instrumentos de Compra e Venda cujos Compradores estão 
identifi cados no Anexo II a este Contrato; e (b) dos Instrumento de Compra e Venda que venham 
a ser celebrados em relação aos Empreendimentos Imobiliários em estoque identifi cados no Ane-
xo IX a este Contrato, ambos na proporção prevista nos Acordos de Parceria identifi cados no Ane-
xo I a este Contrato, incluindo todos os direitos e acréscimos relacionados, seja a que título for, 
inclusive a título de valores de venda, partilhas resultantes de permuta física, encargos morató-
rios, multas e indenizações, bem como os respectivos Documentos Representativos dos Créditos 
Cedidos Fiduciariamente (conforme defi nido abaixo) (“Direitos Creditórios Cedidos Fiduciaria-
mente”);” (ix) A celebração dos aditamentos à CCB CRI 70, ao Termo de Securitização e aos de-
mais Documentos da Operação, conforme aplicável, para refl etir o disposto nos itens (ii) e (iii) aci-
ma, está condicionada ao atendimento, pela Companhia, das seguintes condições suspensivas: 
(a) contratação de assessor legal para a elaboração dos documentos e aditamentos relacionados 
às deliberações acima; (b) pagamento da totalidade da Remuneração devida no âmbito da CCB 
CRI 70 e dos CRI 70 até 31.10.2017, incidente sobre o saldo devedor do Principal (devendo, em 
qualquer caso, o pagamento da Remuneração ocorrer em momento anterior ao resgate e amorti-
zação previstos na alínea (c) abaixo); (c) após o pagamento da Remuneração previsto na alínea (b) 
acima, devida em 31.10.2017, realizar o pagamento antecipado parcial da CCB CRI 70 e a conse-
quente amortização extraordinária dos CRI 70 e/ou resgate antecipado dos CRI 70, no valor de 
R$3.500.000,00, no mesmo dia, qual seja, 31.10.2017, acrescido do Custo de Pagamento Anteci-
pado aplicável, com subsequente cancelamento de parcela dos CRI 70 resgatados. Para fi ns de 
esclarecimento, o Custo de Pagamento Antecipado incidirá somente sobre o valor de Principal 
amortizado ou resgatado, uma vez que a Remuneração deverá ter sido paga em momento ante-
rior ao pagamento antecipado da CCB CRI 70; (d) recebimento pelo Titular, pela Securitizadora e 
pelo Agente Fiduciário de comunicação sobre a data do resgate antecipado parcial e amortização 
extraordinária mencionadas no item (c) acima, com no mínimo 4 (quatro) dias de antecedência; (e) 
a inclusão dos itens XVI e XVII da Cláusula 6.1 da CCB CRI 70 nos termos do item (iv) acima; (f) al-
teração da remuneração da CCB CRI 70 e dos CRI 70 nos termos do item (ii) acima; (g) o pagamen-
to pela Companhia de um Waiver Fee de 1,00% sobre o saldo devedor do CRI 70 após a amorti-
zação prevista no item (b) e (c) acima, sem prejuízo do Custo de Pagamento Antecipado; (h) a rea-
lização de todas as alterações necessárias ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditó-
rios para prever a substituição do Itaú Unibanco S.A. pelo Banco Votorantim S.A., na qualidade 
de banco depositário da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, sendo certo que todas as atri-
buições do Itaú Unibanco S.A. deverão ser migradas ao Banco Votorantim S.A., até 30.04.2018, 
podendo referido prazo ser prorrogado por mais 3 meses, caso referida migração não tenha ocor-
rido por fato não atribuível à Companhia; (i) a inclusão de um novo índice fi nanceiro na CCB CRI 
70 decorrente do quociente da divisão do Estoque somado aos Recebíveis pela Dívida Líquida so-
mada ao Passivo Construtivo, que deverá ser superior a 1,25, de forma que o descumprimento de 
tal índice fi nanceiro acarreta no vencimento antecipado das obrigações decorrentes da CCB CRI 
70, na forma do item (vi) acima; (j) a alteração da Cláusula 5.1.2 da CCB CRI 70, de forma a excluir 
as alíneas “a” e “c” do item XVI da cláusula 5.1.2, renumerando os demais; com a consequente 
inclusão de uma nova alínea em referido item XVI; e incluir nova hipótese de vencimento anteci-
pado, na forma do item XVII; (k) a realização de todas as alterações necessárias ao Contrato de 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios para prever que a totalidade dos direitos creditórios de 
presentes e futuros, decorrentes dos Instrumento de Compra e Venda que venham a ser celebra-
dos em relação aos Empreendimentos Imobiliários em estoque a serem identifi cados no Anexo IX 
ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, passarão a integrar a defi nição de “Di-
reitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente”, conforme previsto no item (viii) acima. (l) manuten-
ção de todas as obrigações estabelecidas nos Documentos da Operação, em especial aquelas re-
ferentes ao Custo de Pagamento Antecipado devidos nas hipóteses de resgate antecipado e de 
amortização extraordinária, conforme Cláusula 3.4, item III da CCB CRI 70; (m) subscrição e inte-
gralização de debêntures conversíveis de emissão da Companhia por partes relacionadas aos 
acionistas da Companhia ou pelos próprios acionistas da Companhia, em montante mínimo de 
R$800.000.000,00, sendo que a totalidade das debêntures deve ser subscrita e integralizada por 
partes relacionadas aos acionistas da Companhia ou pelos próprios acionistas da Companhia até 
27.10.2017; (n) que todas as disposições propostas da AGT CRI 70 sejam previamente aprovadas 
nesta ata da Companhia, sendo certo que referida ata deverá ser protocolada na Junta Comercial 
competente até 3.11.2017; e (o) formalização de toda a documentação, aditamentos e procedi-
mentos acima descritos, bem como registro dos aditamentos aos Documentos da Operação nos 
competentes cartórios, no prazo estabelecido em referidos instrumentos (x) A dispensa do cum-
primento do disposto na Cláusula 3.4, incisos I e V, da CCB CRI 70, e do disposto na Cláusula 6.1.1 
e 6.1.4 do Termo de Securitização, para a amortização extraordinária e resgate antecipado par-
cial, desde que observado o disposto no item (ix) acima, subitem (d), e os demais incisos da Cláu-
sula 3.4 da CCB CRI 70 e demais subcláusulas da Cláusula 6 do Termo de Securitização. (xi) A re-
tirada da CCB CRI 70 do ambiente de custódia da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (Segmento CETIP 
UTVM). (xii) Caso aprovadas as matérias previstas nos itens acima na AGT CRI 70, a autorização 
para a Companhia às suas exclusivas expensas, para a Securitizadora e para o Agente Fiduciário, 
celebrarem todos e quaisquer contratos, aditamentos ou documentos relacionados às matérias 
relacionadas nos itens (i) ao (viii) acima, observado o disposto no item (vii) acima, bem como pra-
ticarem todos os atos necessários à implementação das matérias aqui aprovadas, até 17.11.2017. 
5.3. Registrar, em caráter irrevogável e irretratável, a dispensa, pela totalidade dos acionistas da 
Companhia, dos procedimentos e formalidades de convocação, deliberação prévia e realização 
de reuniões e envio de notifi cações, conforme estabelecidos no acordo de acionistas da Compa-
nhia, celebrado em 9.12.2013, conforme aditado (“Acordo de Acionistas”). Encerramento: Nada 
mais. São Paulo, 27.10.2017. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto – Presidente; Ricardo Leonel Sca-
vazza – Secretário. Conselheiros presentes: Odair Garcia Senra, Sandro Rogério da Silva Gamba, 
Olimpio Matarazzo Neto, Ricardo Leonel Scavazza, David Adam Roth e Marcelo Fedak. JUCESP 
nº 508.721/17-9 em 10.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Data, Hora, Local: 7.11.2017, às 10h, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, 
Pinheiros, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos membros. Mesa: Olimpio 
Matarazzo Neto - Presidente; Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
(I) a captação de recursos fi nanceiros pela Companhia, por meio da realização da quarta emissão de 
notas promissórias comerciais, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 
nº 566, de 31.07.2015 (“Instrução CVM 566”, “Notas Comerciais”, e “Emissão”, respectivamente), que 
serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei 
nº 6.385, de 7.12.1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da 
CVM n° 476, de 16.01.2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e das demais disposições legais 
e regulamentares aplicáveis (“Oferta”); (II) a outorga por (a) Alphaville Litoral Norte 3 Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. (“Litoral Norte 3”); (b) Alphaville Uberlândia Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
(“Uberlândia”); e (c) se for o caso, pela Companhia e/ou por outra(s) controlada(s) da Companhia 
(“Outorgantes”), de Cessão Fiduciária (conforme defi nido abaixo) em garantia do fi el cumprimento das 
obrigações decorrentes das Notas Comerciais, devendo a Companhia manifestar-se de forma favorável 
na deliberação de sócios de referidas sociedades, conforme o caso, nos termos do artigo 11, alínea (q), 
do Estatuto Social da Companhia; (III) a autorização para a Diretoria da Companhia (a) celebrar todos 
os documentos e seus eventuais aditamentos ou substituições e praticar todos os atos necessários ou 
convenientes à realização da Emissão e da Oferta e à outorga da Cessão Fiduciária; (b) contratar instituição 
fi nanceira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para intermediar e coordenar a 
Oferta (“Coordenador Líder”) e os demais prestadores de serviço para a Emissão e a Oferta, incluindo 
instituição fi nanceira prestadora de serviços de banco mandatário das Notas Comerciais, instituição 
fi nanceira prestadora de serviços de custodiante de guarda física das Notas Comerciais, banco depositário, 
representante dos titulares das Notas Comerciais (“Titulares”) (“Agente Fiduciário”) e assessores legais, 
entre outros, podendo, para tanto, negociar, assinar os respectivos contratos e fi xar-lhes os respectivos 
honorários; e (IV) a ratifi cação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. 
Deliberações Aprovadas: I. A captação de recursos fi nanceiros pela Companhia, por meio da realização 
da Emissão e da Oferta, com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas 
e reguladas por meio das cártulas das Notas Comerciais (“Cártulas”) (a) Destinação dos Recursos: 
Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados para capital 
de giro e refi nanciamento de dívidas. (b) Colocação: As Notas Comerciais serão objeto de oferta 
pública de distribuição com esforços restritos de distribuição, nos termos da Lei do Mercado de Valores 
Mobiliários, da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis e deste 
Contrato, com a intermediação do Coordenador Líder, sob o regime de garantia fi rme de distribuição 
com relação à totalidade das Notas Comerciais. As Notas Comerciais serão ofertadas exclusivamente 
a, no máximo, 75 investidores profi ssionais, assim defi nidos nos termos do artigo 9º-A da Instrução 
CVM nº 539, de 13.11.2013, conforme alterada pela Instrução CVM nº 554, de 17.12.2014, conforme 
alterada (“Investidores Profi ssionais”), podendo ser subscritas e integralizadas por, no máximo, 50 
Investidores Profi ssionais. (c) Forma de Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização: 
As Notas Comerciais serão depositadas para distribuição no mercado primário, sendo subscritas e 
integralizadas exclusivamente por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), 
administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão Segmento CETIP UTVM (“B3”), 
sendo a distribuição liquidada fi nanceiramente por meio da B3. O preço de integralização das Nota 
Comerciais será correspondente ao Valor Nominal Unitário. As Notas Comerciais serão integralizadas 
à vista, no ato da subscrição, em uma única data (“Data de Integralização”), em moeda corrente nacional. 
Todas as Notas Comerciais serão subscritas e integralizadas na mesma data. Concomitantemente à 
liquidação fi nanceira, as Notas Comerciais serão depositadas em nome do Titular no Sistema de Custódia 
Eletrônica da B3. (d) Negociação. As Notas Comerciais serão depositadas para negociação no mercado 
secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e 
operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas fi nanceiramente e as Notas Comerciais 
custodiadas eletronicamente na B3. Enquanto objeto de depósito eletrônico na B3, a circulação das 
Notas Comerciais se opera pelos registros escriturais efetuados nas contas de depósito mantidas junto 
à B3, que endossará, sem garantia, a Cártula ao credor defi nitivo, por ocasião da extinção do depósito 
centralizado, ressalvada a data de vencimento, considerando que a liquidação fi nanceira seja realizada 
através da B3. As Notas Comerciais somente poderão ser negociadas em mercado de balcão organizado 
depois de decorridos 90 dias contados da data de subscrição ou aquisição pelo investidor, nos termos 
dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, observado o cumprimento, pela Companhia, das obrigações 
previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476. (e) Forma e Comprovação de Titularidade. As Notas 
Comerciais são emitidas sob a forma cartular, e fi carão depositadas no Itaú Unibanco S.A., instituição 
fi nanceira com sede em São Paulo/SP, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Itaúsa, 
CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, na qualidade de prestador de serviços de custodiante de guarda física 
das Notas Comerciais (“Custodiante”). Adicionalmente, o Itaú Unibanco S.A., acima qualifi cado, prestará 
os serviços de banco mandatário das Notas Comerciais (“Banco Mandatário”). Para todos os fi ns de 
direito, a titularidade das Notas Comerciais será comprovada pela posse da respectiva Cártula, sendo 
sua circulação por endosso em preto, sem garantia, de mera transferência de titularidade, e, 
adicionalmente, caso as Notas Comerciais estejam depositadas eletronicamente na B3, será comprovada 
pelo relatório expedido pela B3 em nome do Titular, observado o disposto no item “Negociação” acima. 
(f) Garantias. Em garantia do integral e pontual pagamento Obrigações Garantidas (conforme defi nido 
nas Cártulas), deverá ser constituída, em favor dos titulares das Notas Comerciais (“Titulares”), cessão 
fi duciária da integralidade dos direitos creditórios decorrentes das vendas dos empreendimentos 
imobiliários desenvolvidos pelas Outorgantes, de titularidade das Outorgantes e, se for o caso, da 
Companhia e/ou de Controlada(s) (“Direitos Creditórios”), nos termos do artigo 66-B da Lei nº 4.728/1965, 
conforme alterada, e, no que for aplicável, dos artigos 1.361 e seguintes da Lei nº 10.406/2002, conforme 
alterada (“Código Civil”), conforme previsto no “Instrumento Particular de Constituição de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia”, a ser celebrado entre as Outorgantes, o Agente Fiduciário, 
o Itaú Unibanco S.A. e a Companhia, e seus eventuais aditamentos (“Contrato de Cessão Fiduciária” e 
“Cessão Fiduciária”, respectivamente), sendo certo que o valor dos Direitos Creditórios cedidos em 
garantia deverá sempre corresponder a totalidade do valor das Obrigações Garantidas. Para os fi ns da 
Emissão: (i) “Documentos das Obrigações Garantidas” signifi cam a Cártula, o Contrato de Cessão 
Fiduciária, os instrumentos nos quais são pactuados, dentre outros, a prestação de serviços do Agente 
Fiduciário, do Banco Liquidante e do Custodiante bem como todos os demais documentos e/ou 
aditamentos relacionados aos instrumentos referidos acima; e (ii) “Obrigações Garantidas” signifi cam 
(a) as obrigações relativas ao fi el, integral e pontual pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal 
Unitário das Notas Comerciais, da Remuneração, dos Encargos Moratórios e dos demais encargos, 
relativos às Notas Comerciais e aos demais Documentos das Obrigações Garantidas, quando devidos, 
seja nas respectivas datas de vencimento ou em decorrência de resgate antecipado das Notas Comerciais 
ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, conforme previsto nas 
Cártulas das Nota Comercial; (b) as obrigações relativas a quaisquer outras obrigações, principais e 
acessórias, pecuniárias ou não, presentes e futuras, assumidas pela Companhia e/ou por qualquer das 
Outorgantes nos termos desta Nota Comercial e dos demais Documentos das Obrigações Garantidas, 
incluindo obrigações de pagar honorários, despesas, custos, encargos, tributos, reembolsos ou 
indenizações; e (c) as obrigações de ressarcimento de toda e qualquer importância que os titulares das 
Notas Comerciais e/ou o Agente Fiduciário venham a desembolsar nos termos da presente Nota 
Comercial e dos demais Documentos das Obrigações Garantidas e/ou em decorrência da constituição, 
manutenção, realização, consolidação e/ou excussão ou execução da Cessão Fiduciária. Em relação 
aos Direitos Creditórios cedidos fi duciariamente pela Litoral Norte 3, a constituição da referida cessão 
fi duciária se dará com efi cácia sujeita à condição suspensiva, nos termos dos artigos 125 e 126 do 
Código Civil e demais normas aplicáveis, tornando-se plenamente efi caz após a liberação dos referidos 
Direitos Creditórios em garantia constituída no âmbito da terceira emissão de notas promissórias 
comerciais da Companhia, realizada em 9.12.2015, nos termos do “Instrumento Particular de Constituição 
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia”, celebrado em 9.12.2015, entre a Litoral Norte 
3, a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de representante dos 
titulares das referidas notas promissórias, o Itaú Unibanco S.A. e a Companhia. A Cessão Fiduciária 
será compartilhada de forma proporcional e pari passu entre todos os Titulares, nos termos do Contrato 
de Cessão Fiduciária. (g) Número da Emissão. As Notas Comerciais representam a 4ª emissão de 
notas promissórias comerciais da Companhia. (h) Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão 

será de R$49.900.000,00, na Data de Emissão. (i) Séries. A Emissão será realizada em 34 séries. (j) 
Quantidade. Será emitida 1 Nota Comercial para cada uma das séries, totalizando 34 Notas Comerciais. 
(k) Valor Nominal Unitário. Cada uma das 34 séries, terá o seu valor nominal unitário conforme 
tabela abaixo (“Valor Nominal Unitário”): Série -Valor Nominal Unitário da Nota Comercial (R$): 
1ª - 2.780.000,00; 2ª - 1.900.000,00; 3ª - 1.875.000,00; 4ª - 1.800.000,00; 5ª - 1.790.000,00; 6ª - 
1.770.000,00; 7ª - 1.745.000,00; 8ª - 1.700.000,00; 9ª - 1.680.000,00; 10ª - 1.650.000,00; 11ª - 1.570.000,00; 
12ª - 1.575.000,00; 13ª - 1.560.000,00; 14ª - 1.530.000,00; 15ª - 1.500.000,00; 16ª - 1.480.000,00; 17ª - 
1.450.000,00; 18ª - 1.400.000,00; 19ª - 1.380.000,00; 20ª - 1.370.000,00; 21ª - 1.335.000,00; 22ª - 
1.300.000,00; 23ª - 1.290.000,00; 24ª - 1.260.000,00; 25ª - 1.230.000,00; 26ª - 1.200.000,00; 27ª - 
1.185.000,00; 28ª - 1.150.000,00; 29ª - 1.130.000,00; 30ª - 1.115.000,00; 31ª - 1.080.000,00; 32ª - 
1.060.000,00; 33ª - 1.040.000,00; 34ª - 1.020.000,00. (l) Data de Emissão. Para todos os fi ns e efeitos 
legais, a data de emissão das Notas Comerciais será a data da sua efetiva subscrição e integralização, 
conforme previsto nas Cártulas das Notas Comerciais (“Data de Emissão”). (m) Prazo e Data de 
Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Notas Comerciais ou de vencimento 
antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, nos termos previstos nas Cártulas das 
Notas Comerciais, o prazo das Notas Comerciais será de (“Data de Vencimento”): (i) para a primeira 
série, 90 dias contados da Data de Emissão; (ii) para a segunda série, 120 dias contados da Data de 
Emissão; (iii) para a terceira série, 150 dias contados da Data de Emissão; (iv) para a quarta série, 180 
dias contados da Data de Emissão; (v) para a quinta série, 210 dias contados da Data de Emissão; (vi) 
para a sexta série, 240 dias contados da Data de Emissão;(vii) para a sétima série, 270 dias contados 
da Data de Emissão; (viii) para a oitava série, 300 dias contados da Data de Emissão; (ix) para a nona 
série, 330 dias contados da Data de Emissão; (x) para a décima série, 360 dias contados da Data de 
Emissão; (xi) para a décima primeira série, 390 dias contados da Data de Emissão; (xii) para a décima 
segunda série, 420 dias contados da Data de Emissão; (xiii) para a décima terceira série, 450 dias 
contados da Data de Emissão; (xiv) para a décima quarta série, 480 dias contados da Data de Emissão; 
(xv) para a décima quinta série, 510 dias contados da Data de Emissão; (xvi) para a décima sexta série, 
540 dias contados da Data de Emissão; (xvii) para a décima sétima série, 570 dias contados da Data de 
Emissão; (xviii) para a décima oitava série, 600 dias contados da Data de Emissão; (xix) para a décima 
nona série, 630 dias contados da Data de Emissão; (xx) para a vigésima série, 660 dias contados da 
Data de Emissão; (xxi) para a vigésima primeira série, 690 dias contados da Data de Emissão; (xxii) para 
a vigésima segunda série, 720 dias contados da Data de Emissão; (xxiii) para a vigésima terceira série, 
750 dias contados da Data de Emissão; (xxiv) para a vigésima quarta série, 780 dias contados da Data 
de Emissão; (xxv) para a vigésima quinta série, 810 dias contados da Data de Emissão; (xxvi) para a 
vigésima sexta série, 840 dias contados da Data de Emissão; (xxvii) para a vigésima sétima série, 870 
dias contados da Data de Emissão; (xxviii) para a vigésima oitava série, 900 dias contados da Data de 
Emissão; (xxix) para a vigésima nona série, 930 dias contados da Data de Emissão; (xxx) para a trigésima 
série, 960 dias contados da Data de Emissão; (xxxi) para a trigésima primeira série, 990 dias contados 
da Data de Emissão; (xxxii) para a trigésima segunda série, 1020 dias contados da Data de Emissão; 
(xxxiii) para a trigésima terceira série, 1050 dias contados da Data de Emissão; e (xxxiv) para a trigésima 
quarta série, 1080 dias contados da Data de Emissão. (n) Pagamento do Valor Nominal Unitário. 
Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Notas Comerciais ou de 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, nos termos previstos nas 
Cártulas das Notas Comerciais, o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais será integralmente pago 
em 1 única parcela, na Data de Vencimento de cada uma das Notas Comerciais. (o) Remuneração. 
O Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais não será atualizado monetariamente. Sobre o Valor 
Nominal Unitário das Notas Comerciais incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da 
variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfi nanceiros 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 rede mundial de computadores (http://www.
cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de 3,45% ao ano, base 252 dias úteis (“Sobretaxa”, 
e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata 
temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, sendo 
os valores calculados segundo critérios defi nidos no “Caderno de Fórmulas de Notas Comerciais- 
CETIP21”, o qual está disponível para consulta na página da B3 na rede mundial de computadores 
(http://www.cetip.com.br) e reproduzido nas Cártulas. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência 
de resgate antecipado das Notas Comerciais ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes 
das Notas Comerciais, nos termos previstos nas Cártulas das Notas Comerciais, a Remuneração será 
integralmente paga na Data de Vencimento de cada uma das séries das Notas Comerciais. (p) Resgate 
Antecipado Facultativo. A Nota Comercial poderá ser resgatada antecipadamente a qualquer tempo 
por decisão da Companhia, de forma unilateral e total, sendo vedado o resgate antecipado parcial, ou 
ainda o resgate de uma única série, nos termos do § 3º do artigo 5º da Instrução CVM 566, mediante o 
pagamento do seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde 
a Data da Emissão até a data do efetivo resgate (“Saldo Devedor”), acrescido de prêmio de resgate 
abaixo defi nido (“Prêmio de Resgate” e “Resgate Antecipado Facultativo”, respectivamente), sendo 
que: (i) (a) os titulares das Notas Comerciais e o Agente Fiduciário deverão ser comunicados com, no 
mínimo, 5 Dias Úteis de antecedência ao resgate (1) por meio de correspondência enviada pela Companhia 
aos titulares das Notas Comerciais, com cópia ao Agente Fiduciário; ou (2) por meio de publicação de 
aviso aos titulares das Notas Comerciais nos Jornais de Publicação, sendo que tal comunicação deverá 
informar: a data do resgate antecipado, o local de realização, o procedimento de resgate antecipado e 
quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do resgate antecipado; e (b) a B3, o 
Agente Fiduciário e o Banco Mandatário devem ser comunicados com, no mínimo, 2 Dias Úteis de 
antecedência ao resgate; e (ii) a liquidação fi nanceira do Resgate Antecipado Facultativo seguirá os 
procedimentos operacionais disponibilizados pela B3, para as Notas Comerciais que estiverem 
depositadas eletronicamente na B3. O Prêmio de Resgate será calculado de acordo com a fórmula 
prevista nas Cártulas. (q) Local de Pagamento. Os pagamentos referentes às Notas Comerciais e a 
quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia e/ou por qualquer das Outorgantes, 
nos termos das Notas Comerciais e/ou de qualquer dos demais Documentos das Obrigações Garantidas, 
serão realizados (i) pela Companhia, no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário, 
à Remuneração e aos Encargos Moratórios, e caso as Notas Comerciais estejam depositadas 
eletronicamente na B3, por meio da B3; (ii) pela Companhia, nos demais casos, por meio do Banco 
Mandatário ou na sede da Companhia, conforme o caso; ou (iii) pelas Outorgantes, em qualquer caso, 
em sua sede. (r) Prorrogação dos Prazos. Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos 
referentes ao pagamento de qualquer obrigação previstas nas Notas Comerciais, até o primeiro Dia 
Útil subsequente, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos 
pagamentos devam ser realizados através da B3, hipótese em que referida prorrogação de prazo somente 
ocorrerá caso a data de pagamento coincida com feriado declarado nacional, sábado ou domingo. Para 
fi ns da Emissão, “Dia Útil” signifi cará qualquer dia com exceção de sábado, domingo e feriado declarado 
nacional. (s) Vencimento Antecipado: As Notas Comerciais estarão sujeitas a hipóteses de vencimento 
antecipado, as quais serão defi nidas nas respectivas Cártulas. II. Aprovar outorga pelas Outorgantes, 
da Cessão Fiduciária, devendo a Companhia manifestar-se de forma favorável na deliberação de sócios 
de referidas sociedades, conforme o caso, nos termos do artigo 11, alínea (q), do Estatuto Social da 
Companhia. III. Aprovar a autorização para a Companhia (a) celebrar todos os documentos e seus 
eventuais aditamentos ou substituições e praticar todos os atos necessários ou convenientes à realização 
da Emissão, da Oferta e da Cessão Fiduciária; e (b) contratar o Coordenador Líder e os demais prestadores 
de serviços para a Emissão e a Oferta, incluindo o Banco Mandatário, o Custodiante, o Banco Depositário, 
o Agente Fiduciário e assessores legais, entre outros, podendo, para tanto, negociar, assinar os respectivos 
contratos e fi xar-lhes os respectivos honorários. IV. Aprovar a ratifi cação de todos os atos já praticados 
relacionados às deliberações acima. 1. Registrar, em caráter irrevogável e irretratável, a dispensa, pela 
totalidade dos acionistas da Companhia, dos procedimentos e formalidades de convocação, deliberação 
prévia e realização de reuniões e envio de notifi cações, conforme estabelecidos no acordo de acionistas 
da Companhia, celebrado em 9.12.2013, conforme aditado (“Acordo de Acionistas”). Encerramento: 
Nada mais. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto, Presidente; Guilherme de Puppi e Silva, Secretário. 
Conselheiros: Odair Garcia Senra, Sandro Rogério da Silva Gamba, Olimpio Matarazzo Neto, Ricardo 
Leonel Scavazza, David Adam Roth e Marcelo Fedak. JUCESP nº 508.111/17-1 em 14.11.2017. Flávia 
Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A. - CNPJ/MF N° 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 7 de Novembro de 2017

Alphaville Urbanismo S.A. - CNPJ/MF nº: 00.446.918/0001-69 - NIRE nº 35.300.141.270
Extrato - Ata da Reunião do Conselho de Administração de 30.10.2017

Data, Horário, Local: 30.10.2017, às 09h, na sede, Avenida das Nações Unidas, 8.501 - 3º andar, São Paulo/SP. Convocação: 
Dispensada. Presença: Totalidade dos membros. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto, Presidente, Ricardo Leonel Scavazza, Secretá-
rio. Ordem do Dia: Deliberar acerca (i) da aprovação da proposta, a ser submetida para aprovação também da AGE de Acionistas, 
pertinente à 4ª emissão de debêntures pela Companhia, para distribuição privada (“Emissão”); (ii) da autorização para outorga, pela 
Companhia, de cessão fi duciária de recebíveis em garantia, de sua titularidade e/ou de titularidade das suas sociedades controla-
das, bem como de alienação fi duciária da totalidade das quotas de sua titularidade, representativas do capital social de suas so-
ciedades controladas, inclusive, mas, não se limitando, as seguintes sociedades (“Sociedades Desenvolvedoras”), em garantia das 
Emissões (“Alienação Fiduciária de Quotas”): (a) Alphaville Pernambuco 02 Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ/MF 
07.862.812/0001-95; (b) Terras Alphaville Dourados Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ/MF 17.796.842/0001-02; (c) Alpha-
ville Volta Redonda Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ/MF 16.874.472/0001-03; (d) Terras Alphaville Vitória da Conquista 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ/MF 15.315.407/0001-85; (e) Alphaville Sergipe Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
CNPJ/MF 08.051.343/0001-97; (f) Alphaville Bauru SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ/MF 14.363.728/0001-92; e (g) 
Alphaville São José dos Campos Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ/MF 07.530.085/0001-69; e (iii) da autorização da Dire-
toria da Companhia para celebrar todos os atos necessários para outorga das garantias, bem como os instrumentos necessários 
para efetivação das deliberações acima, incluindo seus eventuais aditamentos. Deliberações Aprovadas: (i) A Emissão, bem 
como a celebração do instrumento que constituirá a Alienação Fiduciária de Quotas e de quaisquer outros instrumentos correlatos, 
públicos ou particulares, que venham a ser necessários para o cumprimento das fi nalidades descritas nos itens da Ordem do Dia 
acima descrita. (ii) Aprovar a autorização para a Companhia: (a) celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos rela-
cionados às deliberações acima, e praticar todos os atos necessários ou convenientes às deliberações acima; e (b) contratar os 
prestadores de serviços relacionados às deliberações acima, incluindo Securitizadora, instituição custodiante, agente fi duciário e 
assessores legais, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos. 5.1. Registrar, em caráter irrevogável e irretra-
tável, a dispensa, pela totalidade dos acionistas da Companhia, dos procedimentos e formalidades de convocação, deliberação pré-
via e realização de reuniões e envio de notifi cações, conforme estabelecidos no acordo de acionistas da Companhia, celebrado em 
9.12.2013, conforme aditado (“Acordo de Acionistas”). 6. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.10.2017. Mesa: Ricardo Leo-
nel Scavazza - Secretário. JUCESP 508.722/17-2 em 10.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1. Data, Hora e Local: 01/11/2017, às 10 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, nº 
8.501, 3º andar, São Paulo/SP. 2. Convocação: Dispensada. 3. Presenças: Totalidade do capital 
social. 4. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente; e Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. 5. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a aprovação da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis 
em ações pela Companhia, para distribuição privada (“Emissão”). (ii) a autorização para a outorga, 
pela Companhia, de constituição de garantia real representada pela alienação fi duciária da totalidade 
das quotas de sua titularidade, representativas do capital social das seguintes sociedades (“Sociedades 
Desenvolvedoras”), em garantia das obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da sua Emissão 
(“Alienação Fiduciária de Quotas”): (a) Alphaville Pernambuco 02 Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
inscrita no CNPJ/MF nº 07.862.812/0001-95; (b) Terras Alphaville Dourados Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 17.796.842/0001-02; (c) Alphaville Volta Redonda 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 16.874.472/0001-03; (d) Terras Alphaville 
Vitória da Conquista Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 15.315.407/0001-
85; (e) Alphaville Sergipe Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 08.051.343/0001-
97; (f) Alphaville Bauru SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 
14.363.728/0001-92; e (g) Alphaville São José dos Campos Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
inscrita no CNPJ/MF nº 07.530.085/0001-69; e (h) M.M.V Incorporadora Ltda., inscrita no CNPJ/MF 
nº 10.144.948/0001-68. (iii) a autorização da Diretoria da Companhia para celebrar todos os atos 
necessários para outorga das garantias, bem como os instrumentos necessários para efetivação das 
deliberações acima, incluindo seus eventuais aditamentos. 6. Deliberações: Os acionistas aprovaram, 
por unanimidade dos votos: 6.1. Nos termos do Capítulo V da Lei das S.A., conforme alterada, a 
realização da 4ª emissão de debêntures simples da Companhia, não conversíveis em ações, da espécie 
quirografária, a ser convolada em garantia real, em 2 séries, para colocação privada, em montante 
equivalente a até R$ 104.000.000,00 (doravante denominadas “Debêntures”), com as seguintes 
características e condições: I. Data de Emissão: para todos os efeitos legais, a data de emissão das 
Debêntures será 10/11/2017 (“Data de Emissão”). II. Número de Séries: a Emissão será realizada 
em até 2 séries. A existência e a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série da Emissão 
serão defi nidas conforme a demanda dos investidores por qualquer uma das séries das Debêntures, 
apurada em procedimento de coleta de intenções a ser realizado no âmbito da Oferta Restrita dos 
CRI, conforme defi nidos abaixo (“Procedimento de Bookbuilding”). III. Número de Debêntures 
Emitidas: a existência e a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série da Emissão serão 
defi nidas conforme a demanda dos investidores, apurada no Procedimento de Bookbuilding, sendo 
atribuído aos seus titulares os mesmos direitos e obrigações. IV. Conversibilidade e Forma: simples, 
não conversíveis em ações da Companhia; nominativas e escriturais, sem emissão de cártulas ou 
certifi cados. V. Valor Nominal Unitário das Debêntures: R$ 1.000,00 cada Debênture (“Valor 
Nominal Unitário”). VI. Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, a ser convolada em 
garantia real. VII. Modo de Subscrição ou Colocação e o Tipo das Debêntures: as Debêntures 
serão objeto de colocação privada, subscritas privadamente, sem a intermediação de instituição 
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários. VIII. Destinação dos Recursos: Os 
recursos líquidos captados serão destinados, diretamente pela Companhia ou por meio de sociedades 
de propósito específi co controladas pela Companhia, para empreendimentos imobiliários desenvolvidos 
pela Companhia ou por sociedades de propósito específi co por ela controladas. IX. Vinculação à 
Emissão de CRI: As Debêntures serão vinculadas à emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários 
(“CRI”), sendo certo que os CRI serão objeto de emissão e oferta pública de distribuição, sob o regime 
de melhores esforços, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada 
(“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”), e serão destinados exclusivamente a investidores 
profi ssionais, conforme defi nidos artigo 9ºA da Instrução CVM nº 539, de 13/11/2013. X. Prazo de 
Integralização: as Debêntures serão integralizadas em moeda corrente nacional, parcial ou 
totalmente, na medida em que os CRI forem integralizados. XI. Preço de Integralização: o preço 
de subscrição das Debêntures será o seu Valor Nominal Unitário. XII. Remuneração das Debêntures 
Taxa DI: As Debêntures da 1ª série (“Debêntures Taxa DI”) farão jus às remuneração equivalente às 
variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfi nanceiros DI de um dia, over extra 
grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculada e divulgada pela B3 S.A. 
- Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), acrescida exponencialmente de spread a ser defi nido no Procedimento 
de Bookbuilding a ser conduzido pela instituição intermediária líder da Oferta Restrita, abaixo defi nida, 
e a ser ratifi cada pelo Conselho de Administração da Emissora (“Acréscimo sobre a Taxa DI”, sendo 
a Taxa DI e o Acréscimo sobre a Taxa DI referidos em conjunto como “Remuneração Taxa DI”), 
observado que o Acréscimo sobre a Taxa DI não poderá ser superior a 3,90% ao ano, base 252 dias 
úteis. XIII. Remuneração das Debêntures IPCA: A partir da Data de Integralização (inclusive), 
sobre o valor nominal unitário das Debêntures da 2ª série (“Debêntures IPCA”), atualizado 
monetariamente conforme a Escritura de Emissão de Debêntures, incidirão juros remuneratórios 
correspondentes a um determinado percentual ao ano, base 252 dias úteis, a ser defi nido de acordo 

com o Procedimento de Bookbuilding, e em qualquer caso limitado a 3,90% ao ano, acrescidos 
exponencialmente à média das taxas internas de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais 
(nova denominação da Nota do Tesouro Nacional, Série B - NTN-N), com vencimento em 2022, 
divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (www.anbima.com.br) (“Remuneração Debêntures 
IPCA”), apuradas nos 3 dias úteis imediatamente anteriores à data de realização do Procedimento de 
Bookbuilding. XIV. Forma e Prazo de Pagamento da Remuneração: As Debêntures Taxa DI terão 
prazo de vencimento de 2.586 dias corridos contados da Data de Emissão, vencendo em 09/12/2024 
(“Data de Vencimento das Debêntures Taxa DI”), e as Debêntures IPCA terão prazo de vencimento de 
2.586 dias corridos contados da Data de Emissão, vencendo em 09/12/2024 (“Data de Vencimento 
das Debêntures IPCA” e, em conjunto com a Data de Vencimento das Debêntures Taxa DI, “Data de 
Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de resgate ou vencimento antecipado. XIV. Garantias: em 
garantia das Debêntures será constituída a Alienação Fiduciária de Quotas, e a cessão fi duciária de 
créditos de titularidade das Sociedades Desenvolvedoras, oriundos da comercialização das unidades 
dos seguintes empreendimentos imobiliários (“Cessão Fiduciária de Recebíveis”): (a) “Alphaville 
Pernambuco II”, situado no município de Jaboatão dos Guararapes/PE, registrado na Matrícula nº 
57.235, do 1º Registro de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes/PE; (b) “Terras Alphaville Dourados”, 
situado no município de Dourados/MS, registrado na Matrícula nº 98.712, do 1º Ofi cial de Registro 
de Imóveis da Comarca de Dourados/MS; (c) “Alphaville Volta Redonda”, situado no município de 
Volta Redonda/RJ, registrado na Matrícula nº 35.947, do 1º Ofi cial do Registro de Imóveis de Volta 
Redonda/RJ; (d) “Terras Alphaville Vitória da Conquista 1”, situado no município de Vitória da Conquista/
BA, registrado na Matrícula nº 64.029, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Vitória da 
Conquista/BA; (e) “Terras Alphaville Vitória da Conquista 2” situado no município de Vitória da 
Conquista/Bahia, registrado na Matrícula nº 66.630, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 
de Vitória da Conquista/BA; (f) “Alphaville Sergipe”, situado no município de Aracaju/SE, registrado 
na Matrícula nº 3798, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra dos Coqueiros/SE; (g) 
“Alphaville Bauru”, situado no município de Bauru/SP, registrado na Matrícula nº 105.777, do 1º Ofício 
de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Bauru/SP; e (h) “Alphaville São José dos Campos”, 
situado no município de São José dos Campos/SP, registrado na Matrícula nº 18.460, no 2º Registro 
de Imóveis da Comarca de São José dos Campos/SP, em instrumentos particulares formalizados para 
cada uma das respectivas emissões. XV. Amortização Extraordinária Facultativa, Compulsória 
e Resgate Antecipado: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar a amortização 
antecipada parcial das Debêntures, limitada a 98% do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures 
(“Amortização Antecipada Facultativa”). A Emissora realizará, trimestralmente, nas datas de pagamento 
da respectiva Amortização Programada, indicadas na Escritura de Emissão de Debêntures, a amortização 
extraordinária parcial das Debêntures, conforme apuração dos valores arrecadados correspondentes 
aos recebíveis depositados em determinadas contas correntes, de acordo com os procedimentos de 
apuração constantes dos Contratos de Cessão Fiduciária de Recebíveis (“Amortização Extraordinária 
Compulsória”). A partir da Data de Integralização e até o Dia Útil anterior à Data de Vencimento, a 
Companhia poderá realizar o resgate antecipado total das Debêntures(“Resgate Antecipado”). O valor 
a ser pago em razão de eventual Amortização Antecipada Facultativa ou do Resgate Antecipado 
deverá ser acrescido de prêmio, calculado na forma a ser prevista na Escritura de Emissão de 
Debêntures. XVI. Vencimento Antecipado: serão consideradas hipóteses de vencimento antecipado 
das Debêntures, além das hipóteses legais, aquelas previstas nos respectivos Instrumentos Particulares 
de Escritura de Emissão de Debêntures. XVII. Encargos Moratórios: ocorrendo impontualidade no 
pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Debêntures, inclusive na hipótese de 
vencimento antecipado das Debêntures, independente de notifi cação judicial ou extrajudicial, os 
débitos em atraso fi carão sujeitos à (i) juros moratórios à taxa efetiva de 1,00% ao mês, calculados 
dia a dia, e (ii) multa moratória não compensatória de 2,00%, calculada sobre as quantias em atraso 
reajustadas. XVIII. Emissão das Debêntures: Fica, desde já, aprovada a emissão das Debêntures, 
nas condições acima estipuladas, bem como a contratação de assessores legais e demais prestadores 
de serviço. No mais, fi cam os Diretores e Procuradores da Companhia expressamente autorizados 
para praticar todo e qualquer ato relacionado à Emissão das Debêntures, notadamente para a assinatura 
da respectiva Escritura de Emissão de Debêntures, nas condições acima estipuladas. 6.2. A outorga, 
pela Companhia, da Alienação Fiduciária de Quotas. 6.3. Registrar, em caráter irrevogável e irretratável, 
a dispensa, pela totalidade dos acionistas da Companhia, dos procedimentos e formalidades de 
convocação, deliberação prévia e realização de reuniões e envio de notifi cações, conforme estabelecidos 
no acordo de acionistas da Companhia, celebrado em 09/12/2013, conforme aditado (“Acordo de 
Acionistas”). 6.4. Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar todos os atos necessários para outorga 
das garantias, bem como os instrumentos necessários para efetivação das deliberações acima, incluindo 
seus eventuais aditamentos. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Acionistas: Private Equity 
AE Investimentos e Participações S.A. e Gafi sa S.A. Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Secretário.  
JUCESP nº 508.723/17-6 em 10/11/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A.
CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Novembro de 2017

36ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1073559-
08.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Stefânia Costa Amorim Requena, na forma da lei, etc. FAZ SABER a J.N.E. 
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ. 06.927.754/0002-59, na pessoa de seu(s) 
representante(s) legal(is), que UNICOBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ajuizou-lhe uma ação de 
Monitória, que foi julgada procedente, estando em fase de Cumprimento de Sentença, 
condenando-a ao pagamento de R$88.108,12 (atualizado até Nov/2016 – fls.48/49 dos autos). 
Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência 
de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá a executada, independentemente 
de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação.  Não sendo 
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial (Art. 
257, IV do NCPC).  Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. São Paulo, 28 de setembro de 2017. 
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Alerta para substância cancerígena deve ser bem visível na embalagem
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Especial

Juliana Monteiro Steck/Ag. Senado/Especial Cidadania

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

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

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

Relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado 
em 2015, revelou que o consumo de 50g de carne processada 

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

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

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

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

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

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

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

Cosméticos
Até os anos 60, acreditava-se 

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

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

No Brasil, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
é responsável pela autorização 
de comercialização de pro-
dutos cosméticos por meio 
de notifi cação e registros, e 
pela fi scalização das empresas 
fabricantes. Antes de um pro-
duto ser lançado no mercado, 
a segurança deve ser avaliada 
pelo próprio fabricante ou 
importador.

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

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

Alimentos
O médico Carlos Augusto Monteiro, da Unidade Técnica de 

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

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

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

— A lei teve imenso impacto sobre as crianças. Hoje, 
elas já sabem que têm de comer alimentos com menor 

quantidade de selos — afi rmou o senador chileno Guido Gi-
rard, autor da lei.

Isabela Sattamini, nutricionista e pesquisadora da Universi-
dade de São Paulo (USP), explicou que os alimentos recebem 
classifi cação com base no tratamento aplicado antes de ser con-
sumido: não processados ou minimamente processados (frutas, 
hortaliças, leite in natura, grãos e carnes, por exemplo); ingre-
dientes culinários processados (óleos, manteiga, sal e açúcar); 

processados (pães, queijos e conservas). Os ultraprocessados, 
cada vez mais presentes nas prateleiras dos mercados, incluem 
salgadinhos, biscoitos, margarinas, refrigerantes, cereais matinais, 
embutidos. Ela lamentou que, por força da publicidade, esses 
produtos sejam erroneamente apresentados como substitutos 
dos demais grupos de alimentos.

Salão de beleza: sabe-se hoje que produtos químicos presentes em cosméticos são 
capazes de entrar no organismo e causar vários tipos

de doenças, não só as dermatológicas
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Relacionamento 

próximo e verdadeiro 

com o cliente

Este será o grande dife-
rencial entre as empre-
sas inovadoras e bem 

sucedidas daquelas que estão 
lutando apenas para se manter 
no mercado. Essa é uma das 
previsões mais importantes 
que aparecem no 8º Relatório 
Anual de Vendas e Marketing 
(8th Annual Sales & Marketing 
Report 2017), produzido pela 
Consumer Goods Technology 
(CGT) em parceria com a IDC.

Pode parecer clichê afir-
mar algo aparentemente “tão 
banal”, mas como o próprio 
editor Chefe da CGT, Peter 
Breen, comenta no início do 
relatório, “a indústria como 
um todo, com frequência, tem 
se distanciado do usuário fi nal 
e focado mais nos aspectos de 
produção do que na satisfação 
do cliente”.

A pesquisa aponta que, nos 
próximos 10 anos, 90% do 
crescimento da indústria será 
impulsionado por companhias 
que investem no engajamento 
com o seu cliente fi nal. Isso 
mostra como, mais do que 
nunca, o poder está na mão 
do cliente. Ter as melhores 
estratégias de marketing e 
vendas será crucial.  

Hoje os consumidores são 
hiperconectados e empode-
rados. Desejam ter sua voz 
ouvida e optam por produtos 
que realmente façam sentido. 
A melhor forma de entender e 
atender estes clientes é inves-
tir na transformação digital. Os 
consumidores são a força que 
impulsiona a indústria, por isso 
eles precisam ser percebidos 
como a prioridade de qualquer 
negócio.

Apesar de falarmos muito 
sobre transformação digital e 
inovação, não podemos perder 
de vista que a maior parte dos 
produtos comercializados no 
mundo ainda passam pelos 
canais de vendas mais tradicio-
nais. Mesmo que essa parcela 
esteja diminuindo frente às 
vendas on-line, é essencial 
garantir que ainda exista esse 
canal e que ele funcione total-
mente adaptado à necessidade 
dos novos clientes.

A melhor performance para 
as transações comerciais 
depende da união de gestão 
de qualidade, efetividade das 
vendas e otimização para o 
futuro. Dessa forma, você 
melhora suas vendas hoje, já 
pensando no crescimento de 
amanhã. Para chegar a este 
nível de maturidade, o setor 
tem apostado em diferentes 
tecnologias. Internet das Coi-
sas, mobilidade, análise de 
dados e Social Business são 
algumas delas.

 
Novas tecnologias

 É interessante observar 
como cada grupo valoriza as 
tecnologias de modos diferen-
tes. Em sua pesquisa, o IDC 
pediu para que os fabricantes 
apontassem qual tecnologia 
era mais determinante na sua 
estratégia de relacionamento 
com o varejo. Analytics foi 
apontado por 50% como muito 
importante. Em seguida temos 
a mobilidade para trabalhos 
em campo, com 9%. Social 
Business aparece com 5% e  
Internet das Coisas, com 2%.

O fato do Social Business e a 
IoT aparecerem com números 
relativamente pequenos pode 
indicar que os empresários não 
veem ainda como essas tecno-
logias podem alterar o rumo 
dos seus negócios. Mas, em 
pouco tempo, estes números 
devem mudar.

A captação de dados, para 

serem analisados via Big Data 
e Business Intelligence, já 
existe hoje e apresenta uma 
possibilidade de crescimento 
exponencial. Mas apenas 
captar o dado não leva a lugar 
algum. É preciso investir em 
qualidade de captação e in-
terpretação. Senão, em pouco 
tempo estaremos capturando 
milhões de dados que serão 
simplesmente descartados. 
Isso é um desperdício de tem-
po, trabalho e dinheiro.

 
Vendas diretas ao 

consumidor 

Em 2016, o IDC perguntou 
sobre as principais áreas de 
mudanças nas grandes em-
presas e a resposta nº1 foi a 
aposta em vendas diretas para 
o consumidor. A venda direta 
permite ao fabricante uma 
relação mais próxima com o 
cliente, pois ele tem acesso a 
jornada de compra como um 
todo. Além disso, se tiver o 
conhecimento necessário, ele 
pode investir em melhorias 
para a experiência de compra 
e visibilidade da marca. Dessa 
forma, os clientes fi cam satis-
feitos e as empresas conse-
guem aumentar suas vendas. 

Essa situação pode causar 
certo desconforto entre fabri-
cantes e varejistas. A questão, 
porém, é que ser fabricante 
ainda não é sinônimo de ter um 
preço menor ou uma melhor 
experiência de venda. Os dois 
tipos de vendas ainda devem 
coexistir por algum tempo.

Essa ainda não é uma ten-
dência confi rmada. As pessoas 
mudaram muito a forma como 
compram coisas, então a prin-
cipal sugestão deste estudo é 
que as fabricantes modernizem 
suas operações e se preparem, 
o mais rápido possível, para um 
mundo omnichannel.

 
Superando as 

expectativas dos clientes

A empresa que apenas 
atender a demanda do cliente 
vai fi car para trás. Hoje temos 
consumidores muito mais 
antenados e cientes de sua 
importância. Por isso, é preciso 
exceder as suas expectativas, 
atendendo as necessidades 
que eles sequer sabiam que 
existia.

A grande missão digital para 
as empresas agora é criar ex-
periências de engajamento em 
grande escala. As expectativas 
e necessidades dos clientes e 
revendedores devem servir 
como um norte para as inova-
ções de mercado. Mas como 
será a implementação dessas 
novidades e sua efi ciência é 
que determinará a lucrativida-
de e competitividade de cada 
empresa.

Relacionamento com o clien-
te, engajamento, consumido-
res hiperconectados. Todas 
as ações das empresas pre-
cisam voltar a girar em torno 
dos clientes para o mercado 
crescer. E para isso, as novas 
tecnologias digitais como a 
mobilidade e a garantia de ter 
as informações na ponta dos 
dedos na frente do cliente, 
serão fundamentais. O que 
hoje, para alguns empresários 
ainda é “uma série de nomes 
complicados”, em pouquíssimo 
tempo será determinante para 
a sobrevivência em qualquer 
setor, o que demonstra a 
importância do alinhamento 
estratégico entre as áreas de 
negócios.

 
(*) É Chief of Sales & Marketing da 

MC1 Win The Market – Multinacional 
brasileira com foco em processos de 

inteligência de negócios utilizando 
soluções tecnológicas de mobilidade. 

Presente em mais de 20 países com 
soluções de gestão de equipes de 

campo para vendas, trade marketing 
e serviços (http://www.mc1.com.br/)

Mercado Mobile: estudo 
aponta novas tendências

Sandra Vaz (*)

News@TI
Programa YouthCan! de empregabilidade 
para jovens em SP

@A organização humanitária internacional Aldeias Infantis SOS lan-
çou em São Paulo, na manhã do dia 22 de novembro, seu programa 

de capacitação profi ssional de jovens em situação de vulnerabilidade 
social,  YouthCan! com projetos em São Paulo e no Rio de Janeiro.

No próximo dia 24 de no-
vembro acontece mais uma 
edição da Black Friday, me-
galiquidação tradicional nos 
Estados Unidos e que, desde 
2010, passou a integrar o 
calendário do comércio bra-
sileiro. O evento tem atraído 
um número cada vez maior de 
consumidores, principalmen-
te os usuários do chamado 
e-commerce, tendo em vista 
a facilidade que esse meio 
proporciona.

Apesar de ser uma excelente 
oportunidade para se comprar 
produtos e serviços com descontos acima do normal, a Black 
Friday também traz ao consumidor um aumento do risco de 
ter seus direitos violados, motivo pelo qual é preciso redobrar 
a atenção e reclamar eventual desrespeito a esses direitos. Tal 
violação pode gerar sanção administrativa ou judicial para o 
estabelecimento comercial envolvido.

Talvez o direito do consumidor mais comum de ser violado 
nessa época é a proibição de publicidade enganosa, uma vez 
que não é raro, na Black Friday, a “maquiagem” de preços, ou 
seja, a tentativa de algumas lojas de induzirem o consumidor a 
acreditar que existe um desconto real, quando, na verdade, era 
o mesmo encontrado em período anterior ou correspondente à 
redução do preço para o valor que se encontrava antes de au-
mentos realizados no período que antecedeu a megaliquidação.

O consumidor também precisa estar atento à existência de 
informações prévias, corretas, claras e precisas a respeito de 

eventual promoção decorren-
te de defeito no produto. A lei 
não veda a comercialização de 
produto defeituoso quando 
asseguradas essas informa-
ções, muito embora o defeito 
não possa comprometer o 
funcionamento, o uso ou a 
fi nalidade do produto.

Se não informado e vier a 
apresentar defeito, o esta-
belecimento comercial ou o 
fabricante deve consertar o 
produto em até 30 dias. Caso 
contrário, o consumidor po-
derá escolher entre trocar o 

produto por outro em perfeitas condições de uso, receber de 
volta a quantia paga, devidamente atualizada, ou ter o abati-
mento proporcional do preço.

O consumidor ainda tem o direito de se arrepender da compra 
no prazo de sete dias, contados da sua realização ou do recebi-
mento do produto, independentemente da política de trocas e 
devoluções do estabelecimento comercial ou da existência de 
eventual defeito.

Por fi m, é preciso lembrar que toda informação ou publicida-
de, independentemente de seu formato, integra o contrato que 
vier a ser celebrado e, nessa medida, possibilita ao consumidor 
exigir determinada oferta nos exatos termos em que lhe tiver 
sido feita. Com esses cuidados, é possível transformar a Black 
Friday em excelente oportunidade de compras.

 
(Fonte: Gustavo Milaré é advogado, mestre e doutor em Direito Processual 

Civil, sócio do escritório Meirelles Milaré Advogados).

Direitos do consumidor na Black Friday

Para alcançar esse objeti-
vo, muitos lojistas optam 
por seguir alguns passos 

e um deles é analisar o resultado 
obtido nas edições anteriores. 
Dessa forma é possível verifi car 
os pontos que falharam em to-
das as áreas da empresa, com 
relação a fraudes, plataformas, 
experiência do cliente ou ma-
rketing, por exemplo. Depois 
disso é possível traçar novas 
estratégias para alavancar as 
vendas durante esse período.

Fraudes:

Os lojistas precisam ter 
atenção especial com produ-
tos de alto valor e/ou poder 
de revenda. De acordo com o 
Tom Canabarro, co-fundador da Konduto, empresa que oferece 
soluções antifraude, fraudadores querem maximizar os ganhos 
com as revendas dos itens ou serviços adquiridos ilegalmente, 
especialmente tablets, smartphones, notebooks e artigos eletrôni-
cos em geral, além de passagens aéreas e rodoviárias. Além disso, 
um outro erro muito comum dos lojistas durante a Black Friday 
é acharem que apenas os dados cadastrais são sufi cientes para 
barrar fraudes. "Com tantas informações pulverizadas em redes 
sociais e sites de busca, o cruzamento de nome, CPF, data de 
nascimento e endereço de cobrança não garante a confi rmação 
de uma venda segura. É preciso de outros fatores e tecnologias 
mais efi cientes para evitar fraudes", afi rma Canabarro.

Plataforma:

Durante a Black Friday, as lojas virtuais podem ter algum tipo 
de problema com instabilidade e isso pode acarretar na perda 
de clientes e de vendas. Portanto, para otimizar é preciso de-
sabilitar os plug-ins das páginas dos produtos, pois eles podem 
carregar a página de forma desnecessária. Além disso, o lojista 
deve ter um plano de contingência e trabalhar de forma multi-
canal para continuar vendendo mesmo em caso de instabilidade. 
"É importante deixar o recurso de carrinho abandonado ativo 
e bem efi ciente para que o lojista consiga recuperar as vendas 
mais rápido", afi rma Alfredo Soares, CEO e fundador da Xtech 
Commerce, plataforma de e-commerce inteligente que permite 
ao lojista trabalhar de forma multicanal. Outro ponto importante 
é o pós-venda, momento em que a maioria dos lojistas não presta 
atenção. "É preciso elaborar uma estratégia para atender essa 
demanda, considerando aumento de trocas e devoluções, dúvidas 
e perguntas no SAC, transportadoras entregando com atraso e 
o diferencial será no tratamento com o seu cliente, avisando ele 
antes desses problemas", ressalta Soares;

Experiência do cliente:

Os consumidores estão cada vez mais conectados com as marcas. 
Por isso, os preços, produtos e prazos de entrega não são mais 

Conheça os principais
erros cometidos pelas

lojas durante a Black Friday
A Black Friday deste ano vai acontecer no dia 24 de novembro e as perspectivas do mercado são 
positivas. Devido a importância que a data tem para o comércio e varejo, a maioria das lojas já se 
preparam para atender a demanda dos consumidores e, consequentemente, aumentar suas vendas

determinantes para a fi nalização da compra. A experiência do 
cliente na loja é o fator decisivo, principalmente na Black Friday, 
em que a concorrência é ainda maior. "Os lojistas precisam con-
quistar o cliente antes, durante e depois da compra. Muitos deles 
consideram a venda como se fosse apenas um número, mas essa 
atitude é um erro. É preciso tratar o consumidor da melhor forma 
e garantir que todo o processo de compra tenha sido impecável, e 
o principal: manter o relacionamento com o cliente mesmo após 
a data, para que ele passe a ser fi el a ela", afi rma Tomás Duarte, 
CEO e fundador da Tracksale, empresa que oferece uma solução 
tecnológica para melhorar a experiência de compra;

Marketing:

Um erro muito comum dos e-commerces é falta de transpa-
rência e sinceridade, pois muitos acham que moderar os seus 
reviews garantem o aumento das vendas, mas eles estão muito 
enganados. "Ser sincero é a base de tudo. Normalmente os clien-
tes costumam consultar os reviews antes de fi nalizar o pedido. 
Durante a Black Friday, essa questão passa a ser ainda mais 
importante, pois em muitos casos o cliente compra pela primeira 
vez no e-commerce e utiliza como consulta os comentários feitos 
nas lojas, e isso pode ser determinante", afi rma Tatiana Pezoa, 
CEO da Trustvox, primeira e única certifi cadora de reviews no 
Brasil, que atua com o propósito de tornar a sinceridade padrão 
de mercado no e-commerce. 

Relacionamento com o cliente:

A Black Friday é uma das datas mais importantes para o varejo 
em todo o mundo. Porém, muito lojistas perdem clientes - ou 
pior, estimulam compras nos seus concorrentes - não atuando 
estrategicamente no relacionamento com seus clientes. Segundo 
Israel Nacaxe, COO da Propz, empresa que oferece inteligência 
artifi cial e ativação estratégica omnicanal para o varejo físico e 
monitora o consumo de mais de 80 milhões de consumidores no 
país, um dos erros clássicos é tentar ativar todos os consumidores 
ao mesmo tempo. Na ânsia em acionar o maior público possível, 
muitos varejistas disparam a comunicação para toda a sua lista de 
contatos. É fundamental identifi car analiticamente os consumidores 
que compram mediante a ofertas. Esse é o público que interessa. 
Esta abordagem evita perder relevância e dinheiro, por exemplo, 
oferecendo descontos para quem compraria de qualquer maneira. 
Além disso, muitos lojistas ainda insistem em não personalizar as 
ofertas de acordo com o interesse e perfi l de necessidade de cada 
cliente. Em um período tão concorrido como o Black Friday, a re-
levância no conteúdo e no canal é a única saída para aumentar as 
chances do seu cliente visualizar sua mensagem. Por fi m, vale citar 
o equívoco de subestimar o cliente, desconsiderando o fácil acesso 
a informações para comparação de preços e históricos de ofertas. 
Com a internet "na palma da mão" o cliente não será facilmente 
ludibriado por slogans "ofertas imperdíveis" com preços pouco 
atrativos. Neste caso, decisão promocional analítica é fundamental. 
Por isso, seja transparente e aposte na inteligência de dados para 
conhecer seu cliente, entender sua jornada de consumo e ativá-lo 
com efi ciência e estratégia.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta quinta é o sexto dia da lunação. De manhã a Lua em mau aspecto com Urano pode provocar problemas emocio-
nais, atrasos, mudanças de planos e instabilidade emocional. A Lua vai ficar fora de curso até ingressar em Aquário 
às 18h15. Momento de focar no trabalho, tomar atitudes práticas, promover reformas e contar com imprevistos. A 
noite deve ser mais harmoniosa e também pode trazer muita clareza. A Lua em bom aspecto com o Sol traz vitalidade 
e nos faz enxergar novas possibilidades. O contato com grupos e amigos também estará evidenciado e pode ser muito 
estimulante.
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O momento leva a conversas agra-
dáveis e a cooperação das pessoas 
dando a necessidade de começar 
projetos. Aumenta a ambição, a 
energia e a tensão na ação. Em 
breve haverá a chance de começar 
algo especial. Um sonho pode se 
realizar, por isso lute por isso. 56/356 
– Vermelho.

A Lua em bom aspecto com o Sol 
traz vitalidade e faz enxergar novas 
possibilidades. O contato com grupos 
e amigos também estará evidencia-
do e pode ser muito estimulante.  
Haverá solução rápida de assuntos 
importantes nesta semana ainda. 
78/978 – Cinza.

O Sol no signo oposto, na casa 
sete leva a tratar de sociedades e 
parcerias, iniciando ou encerrando. 
O fi nal do dia o fará mais próximo 
do amor e da afetividade que leva a 
bons relacionamentos. Rompimen-
to tanto profi ssional como social 
poderá acontecer, tente evitá-lo. 
19/919 – Amarelo.

Haverá defi nição dos rumos que sua 
vida irá tomar nos próximos meses. 
Evite a dualidade de pensamento, 
e cuidado com a falsidade que pode 
prejudicá-lo. Conte com a coope-
ração de amigos e familiares que 
estarão mais afetivos e próximos, 
neste fi nal de ano. 80/980 – Cinza.

Dê um novo rumo a sua vida, fazendo 
as concessões necessárias para con-
seguir o que é mais importante neste 
momento. Porém pode aumentar 
durante toda a manhã a tendência a 
formar expectativas um tanto gran-
diosas e difíceis de serem cumpridas. 
02/302 – Amarelo.

Com Sol na casa da família aumenta 
a afetividade e a sua sexualidade e 
leva a viverem bons momentos. O 
dia começa com ótimas revelações 
e facilidade para as relações. As 
viagens e contatos sociais aumen-
tam a sua disposição para viver 
e divertir-se no fi nal do dia nesta 
quinta. 07/807 – Branco.

Confl ito na relação com amigos ou 
com a pessoa amada pode ocorrer 
pela manhã. Um novo ciclo de vida 
se inicia dando uma maior motiva-
ção para ganhar dinheiro. O dia é 
propício à saúde e aos tratamentos. 
As respostas para suas dúvidas estão 
chegando. 96/596 – Vermelho.

Depois do aniversário, aproveite 
para realizar viagens e se estiver 
completando seu natalício nesta se-
mana comemore com seus amigos. 
As viagens e passeios programados 
podem ser feitos. Aprimore seu 
modo de comunicar-se com todos 
e faça novas conquistas pessoais. 
88/288 – Cinza.

Tudo tende a ser tratado de forma 
rude e com tensão. Cuidado com 
confusões devido ao seu modo de 
pensar, que tendem a provocar 
certo desequilíbrio no sexo. Nesta 
fase mais delicada do ano cuidado 
com as palavras. Dedique-se ao 
seu trabalho de forma constante e 
rotineira. 68/468 – Cinza. 

De manhã a Lua em mau aspecto 
com Urano pode provocar problemas 
emocionais, atrasos, mudanças de 
planos e instabilidade emocional. 
Haverá um forte interesse pelo tra-
balho e atividades agradáveis, que 
tragam ganhos materiais no próximo 
ano. 67/367 – Azul.

O fi nal do dia o torna mais próximo 
do amor e da afetividade que ajudará 
a permanecer junto de amigos e 
colegas. Valorize seu pensamento, 
e irá organizar melhor sua vida 
neste fi nal de ano. Vida afetiva fi ca 
bastante favorecida na noite desta 
quinta-feira.  61/661 – Branco.

Aplicando uma maneira mais dire-
ta de agir, conseguir fazer a vida 
fi nanceira melhorar. É hora de usar 
a capacidade de compreender as 
pessoas, seus dramas, ambições e 
sonhos. O período promete grande 
prazer, ativando sua vida sexual 
e atraindo a atenção de alguém. 
79/479 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 23 de Novembro de 2017. Dia de São Clemente I, São Colum-
bano,  Santa Lucrécia, e Dia do Anjo Omael, cuja virtude é a paciência. 
Dia do Livro. Hoje, no Japão, comemora-se o Dia do Trabalho. Hoje 
aniversaria a atriz Elizabeth Savalla que completa 63 anos, o ator André 
Di Biasi que chega aos 61 anos e o cantor e compositor Carlinhos Brown 
que nasceu em 1962.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste primeiro dia e grau tem um compromisso 
com a alegria de viver. Criatividade e sensibilidade, versatilidade e muita 
curiosidade com pensamentos rápidos e criativos. Gostam de viagens, 
aventuras e de conhecer pessoas novas, o que o leva a ter diversos tipos 
de experiências. Dizem que quando um sagitariano não dá gargalhadas é 
porque alguma coisa de errado está acontecendo com ele. Essa confi an-
ça no futuro e esse bom humor constante nascem de um dos dons mais 
característicos de Júpiter, o regente de Sagitário: a ilusão da onipotência.

Dicionário dos sonhos
DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a chance 
de uma grande realização profi ssional. Que caem, perderá um 
amigo ou verá alguém se afastar de você inesperadamente. 
Dentes superiores indicam sexo masculino e os inferiores 
sexo feminino. Dentes cariados, doenças. Falha nos dentes, 
prejuízos. Dentes quebrados: acidente. Números de sorte:  
15, 29, 47, 78 e 89.

Simpatias que funcionam
Superar desilusão amorosa: Pegue um pedaço de papel 
de seda branco virgem e escreva, em forma de cruz, o nome 
da pessoa que você amou e não consegue esquecer. Em 
seguida, dobre bem o pedaço de papel e coloque-o atrás da 
porta de entrada de sua casa e, ao mesmo tempo, reze um 
pai-nosso e uma ave-maria, oferecendo ao anjo da guarda da 
pessoa. Na manhã do dia seguinte, pegue o pedaço do papel 
e coloque-o na porta da primeira igreja pela qual passar.
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Burca,
niqab e
chador
(Rel.)

Cristais
para

banhos de
imersão

Os mísseis
contro-
lados a

distância

Agita for-
temente
(remédio
líquido)

Tema
típico da

pintura de
Rafael

"(?) – O
Filme",

comédia
(Cin.)

(?) Freire
Filho,
diretor
teatral

Consoante
nasal que
se liga a
"B" e "P"

Dr. (?),
rapper 

dos EUA

De (?):
tranquilo; 
sossegado

(gíria)

Saca (o
dinheiro 

do banco)

Exercitou-se
na piscina

Fenda, 
em inglês

Avaliação aplicada
pelo Inmetro

Água, em
francês

Enganada

"Igual", em
"isóbaro"

Superfície
Evidente
Dê início

(a um
negócio)

Alternativa à
cafeteira elétrica

É formado pelas estruturas que
revestem externamente o corpo do

homem
(Anat.)

Espécie 
de gaivota

Dama, em
francês

(?) Delevingne,
modelo britânica

Maio, em
francês

Esmaguem
com os

pés

Ação solidária feita
pelo Médico Sem

Fronteiras
e pela Cruz Vermelha

Peça que abafa o
ruído de um tiro (pl.)

Dinâmica
(abrev.)

Alternativa
ao zíper, é
inspirado
no carra-

picho

Idioma inca
Título do
Sidarta

Gautama

Imodesta,
como a

periguete

"Intensiva",
em CTI 

Segmentos
iguais no
quadrado

Cidade de
Goiás
Vigor
(pop.)

Bairro de 
Manhattan
Dele, em

inglês

Tire a
vida de
(?) Lee,
cineasta

Duro
Diz-se do

tempo
chuvoso

Calçado
militar

Hidrogênio
(símbolo)

Misturar
(as cartas
do pôquer)

Doutor Ho-
noris (?),
título con-
ferido a

Lula 

TP
VEUSISLAMICOS

SAISJATAI
TELEGUIADOS
EEMADRT
DINSACODE

VELCROHARLEM
QUICHUAPA

BUDAIMMATE

VAIDOSAANG
LADOSNADOU
IRIGIDOM
DREPATENTE

CAUSAABRAN
DIRETIRABOTA

EMBARALHAR

3/eau — gap — his — mai. 4/dame. 5/causa — jataí. 6/harlem. 7/quíchua. 13/véus islâmicos.
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Espetáculo de circo São Paulo, “Cabaret Volant”.

Um espetáculo aéreo, cômico e virtuoso o “Cabaret 
Volant”, da Cia Sabatino Brothers. Em cena a França 
da Belle Époque do século XIX, representada através 
de um show com trapézios, tecido acrobático, equilí-
brio sobre arame e barra fi xa. Para fechar, haverá um 
grandioso número de petit volant intitulado “CanCan 
Volant”. O Cancan é uma dança francesa criada em 1850, 
realizada por lindas moças vestindo roupas coloridas e 
esvoaçantes, com liberdade total de movimentos e ao 
som de trombones e cornetas. Com passos acrobáticos, 
as dançarinas faziam a cidade de Paris perder a cabeça. 
Neste espetáculo a trupe integra a comicidade e sur-
preende com seu novo virtuosismo. Sob direção cênica 
de La Mínima e tendo no elenco com a Sabatino Bros., 
Claudio Costa e Marcos Porto.

Serviço: Tendal da Lapa, R. Guaicurus, 1.100, Água Branca, tel. 3862-1837. 
Sábado (25) às 20h. Entrada franca.

Em seu novo 
espetáculo o Grupo 
XIX de Teatro convida 
o público a caminhar 
pelas ruas do centro, 
contemplar espaços 
públicos e habitar uma 
estufa promovendo 
outras formas de 
ocupar e conviver no 
cotidiano urbano

“Intervenção Dalloway: 
Rio dos Malefícios do 
Diabo” que estreia dia 

27 de novembro. O espetácu-
lo-performance é itinerante. 
A peça começa no edifício da 
SEL (Secretaria de Esporte, 
Lazer e Juventude do Estado 
de São Paulo), um prédio 
histórico na Praça Antônio 
Prado, no Centro. Depois, 
o público é convidado para 
um trajeto até chegar ao 
local onde será construída 
uma estufa. O romance Mrs 
Dalloway de Virgínia Wolf 
(1882-1941) norteia a cons-
trução da performance. O 
grupo se inspirou pela fábula 
de uma mulher de classe alta 

Na rua

Jo
na

ta
s 

M
ar

qu
es

que sai pela cidade e ao fi m 
do dia dá uma festa em sua 
casa. A obra se passa num 
dia na vida dessa mulher que 
decide ir comprar as fl ores 
para a festa que dará à noite. 
Ela caminha pela Londres do 
século XIX imersa em seus 
pensamentos, cruzando com 
outras pessoas também em 

seus próprios pensamentos, 
todos ligados por uma rede 
invisível, submersa, que os 
une. Estudantes, comercian-
tes, donas de casa, um homem 
que irá se matar, talvez a 
rainha, que passa num carro 
ofi cial,  todas essas trajetórias 
individuais unidas na sincroni-
cidade das horas. Com Janaina 

Leite, Juliana Sanches, Luiz 
Fernando Marques, Rodolfo 
Amorim e Ronaldo Serruya. 
Produção: Maria Carolina 
Dressler. 

Serviço: Ponto de encontro: Edifício-sede 
da SELJ, Secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude do Estado de São Paulo (antigo 
Banco de São Paulo), Praça Antônio Prado, 
nº 9, Centro. De Segunda a quinta às 16h. 
Grátis.  Até 14/12.

Grupo-XIX em cena.

Nas alturas
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Clareza
Libere os apegos a um determinado caminho. É o momento de se libertar 
e de começar um novo desafi o. Você pode alcançar grandes coisas ao 
colocar o foco nisto e este é o momento de redescobrir a sua individuali-
dade. A mudança está indo em sua direção; agora é o momento de decidir 
como você quer abordar esta mudança. Os Anjos dizem que é melhor 
estar aberto e confi ar no poder infi nito do Universo. Você tem grande 
coragem em seu interior e você é muito mais do que o crédito a que se 
dá. Embora haja muito a aprender, você tem o benefício do conselho 
sábio, desde que escolha ouvir. Quanto mais você ouve, mais produtivo 
se tornará, pois este ser sábio tem uma peça do quebra-cabeça que 
parecia estar perdida. Não importa o que você acha que sabe, há ainda 
mais a aprender e isto lhe trará grande clareza em sua compreensão. O 
mantra para hoje é: “Enquanto eu me liberto do passado, eu recebo a 
clareza e a compreensão que preciso para alcançar os meus objetivos e 
possibilidades, além dos meus sonhos mais extraordinários”.
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Maritta Cury

Trazendo as lembranças da mãe do Cristo em sua 
passagem terrena, o solo, que conta com a atuação 
de Maritta Cury, revela uma Maria humana, uma 
Maria mãe e mulher. ‘A Vida de Maria de Nazaré’ 
mostra, do ponto de vista de Maria, a cultura e os 
costumes da sociedade da época, através das suas 
vivências, seu cotidiano com a família e com Jesus. A 
peça conversa com católicos, espíritas, evangélicos, 
judeus, cristãos e, inclusive, ateus, pois baseia-se na 
história, em fatos, para contar a trajetória de uma 
mulher simples e de grande amor maternal que 
supera a si própria, emergindo como redentora da 
humanidade. Baseado no livro ‘Maria’, de Sholem 
Asch, o solo narra as lembranças da mãe de Jesus em 
sua passagem terrena, revelando uma Maria humana, 
uma Maria mãe e mulher. O espetáculo mostra, do 
ponto de vista de Maria, a cultura e os costumes da 
sociedade da época, através das suas vivências, seu 
cotidiano com a família.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 
tel. 3289-2358. Sábado (25) às 19h. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia).

‘A Vida de Maria de Nazaré’
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Nota- musical
O coletivo Aruandê Camarado! 

nasceu da ideia de Ordep Lemos 
e Dadá Jaques em desenvolver 
um trabalho voltado para a cultura 
negra. O projeto se concretizou 
quando reuniram artistas, capo-
eiristas, comunicadores e outras 
cabeças empenhadas em amplifi car 
a cultura afro-brasileira, bem como a 
cultura regional. São eles: Capinan, 
Guellwaar Adún, Vicente Dias, 
Percussa Obá Okê, Alexandre Lyrio, 
Nestor Madrid, Carlos Rezende, 
Cláudia Simões, Mestre Alex e Carla 
Pita. Aruandê Camarado! é para 
ouvir, assistir, ler, fruir, participar, se 
identifi car e curtir. Por isso se utiliza 
da transmídia, onde qualquer plata-
forma de comunicação é bem vinda, 
com conteúdos que se interliguem 
e promovam diálogos. Site (http://
aruandecamarado.com).  



Um dos pilares do MEI, 

Micro Empreendedor 

Individual, é a 

autonomia e a 

simplicidade

Justamente por isso, é 
curioso questionar a ne-
cessidade de contratar 

um contador para cuidar de 
partes dos processos fi scais 
de uma empresa que, em 
tese, é só você. O número de 
MEIs tem crescido cada vez 
mais no país, sobretudo pelos 
benefícios de se normatizar 
o trabalho autônomo, pelo 
espírito empreendedor que 
tem tomado os jovens e as 
necessidades de se destacar 
no mercado competitivo da 
atualidade.

Além dessa ideia de auto-
nomia, legalmente o MEI não 
é obrigado a ter um contador. 
Apesar disso, existem alguns 
momentos em que a ajuda de 
um profi ssional faz muita dife-
rença, não só para se manter 
dentro da lei, mas também para 
fazer com que a empresa cres-
ça. Abaixo, cito oito motivos 
para que um MEI considere ter 
um contador como seu aliado 
administrativo.
 • Emissão de notas: todo 

MEI preciso emitir no-
tas. Muitas vezes ele 
consegue fazer isso 
sozinho, quando não há 
muitos clientes a que 
ele presta contas, ou 
quando ele tem valores 
fi xos e sem ajustes nes-
sas notas. Outro caso é 
quando ele pode usar 
os serviços gratuitos 
da prefeitura de sua 
cidade. Porém, quan-
do qualquer situação 
dessa é adversa ou foge 
ao que foi citado, ele 
precisa de um emissor 
profi ssional, e muitas 
vezes da consultoria de 
um contador.

 • Mão de obra extra: 
muitos esquecem que 
os MEIs podem ter 
um funcionário. Mas 
até quanto eu posso 
pagá-lo? As regras de 
contratação são iguais 
os de outras empresas. 
O que preciso oferecer 
de benefícios? Como 
lidar com as documen-
tações de contratação, 
demissão? Como reali-
zar pagamentos e lidar 
com os papéis que se 
manuseia mensalmente 
para manter essa ajuda? 
Todas essas dúvidas o 
contador pode escla-
recer, e ainda resolver 
para você conforme 
surgem.

 • Impostos mensais: den-
tro dos 60 mil anuais, 
o MEI se enquadra no 
sistema de tributação 
conhecido como Simples 
Nacional. Sendo assim, 
ele paga todos os seus 
tributos em uma única 
guia mensal, chamada 
DAS. Porém, anualmen-
te ele ainda precisa fazer 
a Declaração Anual do 
Simples Nacional - DAS-
N-SIMEI. Ela apenas 
informa os rendimentos 
e confere os impostos 
pagos ao longo do ano, 
e isenta o MEI da De-
claração de Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica, 
só que, além dela, às 
vezes é preciso declarar 
o Imposto de Renda 

 • Pessoa Física: se os ren-
dimentos de lucro estão 
enquadrados dentro do 
requisitado pelo IR PF, o 
MEI precisa declarar o 
IR PF, invariavelmente. 
Se ele não se enquadra, 
é bom declarar para 
fins de restituição e 
controle. Sendo obri-
gado, é preciso fazer 
o cálculo de lucros da 
empresa, e sem o auxilio 
do contador isso é mais 
difícil. É possível ser 
tributado em até 27,5%. 
Para cada tipo de MEI 
há uma margem isenta 
de tributação (8% para 
indústria, comércio e 
transporte de cargas; 
16% para transporte de 
passageiros; e 32% para 
serviços em geral). Há 
vulnerabilidades que o 
contador pode blindar.

 • Organização: é preciso 
manter um controle 
do que se compra e do 
que se vende. Isso é 
essencial para qualquer 
negócio, e se o MEI 
não é uma pessoa de 
extrema organização, 
dependendo da quanti-
dade de transações que 
ele realiza diariamente, 
há a possibilidade de se 
perder ou negligenciar 
dados importantes. Para 
conseguir empréstimo, 
por exemplo, a apresen-
tação de documentos 
contábeis pode contri-
buir bastante. Então, ter 
esses dados organizados 
pode signifi car o cresci-
mento ou sobrevivência 
de sua empresa.

 • Problemas: atrasos de 
pagamentos de impos-
tos podem ser graves. 
Juros e multas podem 
ser acrescentadas aos 
pagamentos, e saber 
exatamente o que se está 
pagando, garantindo 
regularidade, é impor-
tante para que a empresa 
continue sem problemas 
com o governo.

 • Crescimento: muitas 
vezes as empresas tem 
um crescimento muito 
maior do que o espe-
rado. Isso demandará a 
mudança do enquadra-
mento fi scal e jurídico 
de sua empresa. Ter um 
contador te ajudando 
nessa transição é muito 
importante, até porque 
será necessário contar 
com o apoio do mesmo 
no novo enquadramento 
fi scal.

 • Gestão: conhecer por 
onde seu dinheiro tran-
sita e como ele pode ser 
melhor implementado 
para o crescimento da 
empresa é algo que uma 
contabilidade gerencial 
pode fornecer. Conhecer 
sua empresa vai além 
do chão de fábrica, do 
produto ou serviço. Só 
se cresce quando se tem 
consciência completa de 
como se está usando o 
dinheiro que entra e que 
sai da empresa. 

Essas dicas devem dar uma 
boa ideia de que, mesmo sem 
ser obrigado, um contador 
pode fazer toda a diferença 
na hora de ter seu próprio 
negócio.

(*) - É mestre em tecnologia e 
negócios eletrônicos e CEO da 

Varitus Brasil(www.varitus.com.br).

MEI: oito motivos
para ter um contador

Adão Lopes (*)

São Paulo, quinta-feira, 23 de novembro de 2017 Página 9

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: CLEITON NOVAIS DA SILVA, solteiro, metalurgico, natural da Caatiba - 
BA, nascido em 07/05/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alvino 
Barbosa da Silva e de Eugênio Cerqueira Novais da Silva. A pretendente: ALINE DOS 
SANTOS BARRETO, solteira, auxiliar de cobrança, natural de Mogi das Cruzes - SP, 
nascida em 27/04/1990, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Barnabé 
Barreto e de Juscineide Lial dos Santos.

O pretendente: VENUSTO SANTOS DANTAS, divorciado, coordenador de planejamento, 
natural de João Pessoa - PB, nascido em 09/10/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Vladimir Ricardo Alves Dantas e de Celia dos Santos Dantas. 
A pretendente: JULIANA PRADO SANCHES, solteira, analista de marketing, natural de 
Guarulhos - SP, nascida em 12/07/1982, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha 
de Renato Sanches e de Laudomilia Prado Sanches.

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

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–
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QUINTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2017

PAGAMENTO DE COMISSÃO
Empresa pagava comissão aos seus funcionários baseada nas 
vendas efetivadas, passou a pagar conforme o recebimento destas 
vendas, qual o procedimento a ser tomado? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO POR ACORDO ENTRE EMPREGADO E EMPREGADOR SÓ 
VALERÁ PARA FUNCIONÁRIOS POSTERIOR DATA DA LEI 13.467/2017 
OU FUNCIONÁRIOS ANTIGOS PODEM USUFRUIR DESTE BENEFÍCIO?

Através da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), a rescisão por 
acordo entre empregado e empregador será válida para todos os 
empregados da empresa, não apenas para os novos empregados. 
A Reforma Trabalhista apenas entrará em vigor no dia 11/11/2017.

CONCESSÃO DE FÉRIAS PARCELADAS
Com a nova lei trabalhista, o que muda em relação à concessão de 
férias, podemos antecipar as férias? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONSEGUE NOVO EMPREGO DURANTE O AVISO PRÉVIO
Quando o funcionário pede demissão e durante o aviso prévio consegue 
um novo emprego, a empresa pode descontar o restante do aviso 
prévio? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTO DO DSR PARA EXAMES DE ROTINA
Nos casos de atrasos e faltas injustificadas é possível o desconto do 
RSR. Funcionário utiliza o horário de serviço para consultas médicas 
de rotina, dentista e exames médicos (todos de rotina) e apresenta 
atestado, podemos descontar o DSR? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FRETEIRO AUTÔNOMO 
Empresa de Transporte Rodoviário do Lucro Real. No calculo do INSS 
do autônomo, o pedágio e o seguro entram na base de calculo? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A.
CNPJ nº 60.730.645/0001-01 - NIRE nº 35300058861

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 22 de setembro de 2017

Data e horário: Aos 22 dias do mês de setembro de 2017, às 14:30 horas. Local: na sede
social da EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A. (Companhia), na Avenida São
José, 450, Ayrosa, CEP 06283-120, na cidade de Osasco, SP. Mesa: José Barbieri, Pre-
sidente da Mesa e João Carlos Andreotti Schreiner, Secretário da Mesa. Presença e Con-
vocação: em função da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administra-
ção, foi dispensada a comprovação de convocação para a presente reunião. Ordem do
dia (a) substituição do atual Diretor Executivo; (b) Eleição do novo Diretor Executivo e
permanência no cargo dos demais componentes da diretoria. Deliberações: Item (a): por
deliberação unânime dos votos dos conselheiros presentes, e usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo estatuto social em seu artigo 8º letra (b), decidiram pela substitui-
ção do Diretor Executivo, senhor Nelson Ricardo Rigollet Valenzuela, CPF 042.398.608-22,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade W642689-9, cujo mandato
encerrar-se-ia em 18 de dezembro de 2019, oportunidade em que os senhores conselhei-
ros agradeceram ao diretor ora substituído seus préstimos e colaboração até a presente
data. Item (b): Por deliberação unânime dos votos dos conselheiros presentes foi eleito
para o cargo vago de Diretor Executivo o senhor Jonas Francisco Corrêa Duarte, enge-
nheiro civil, brasileiro, separado consensualmente, portador do RG nº 4.325.750 - SSP/SP,
CPF 635.016.008/87, residente e domiciliado em São Paulo/SP a Avenida da Invernada,
nº 450, apartamento 21, CEP 04612-061, para o período compreendido entre 22 de setem-
bro de 2017 e 18 de dezembro de 2019, cujo término coincide com o mandato dos demais
diretores, mediante assinatura e posse no livro próprio da Diretoria, ficando portanto a
composição da Diretoria a partir desta data com mandato até 18 de dezembro de 2019, os
senhores diretores: • Diretor Executivo: Jonas Francisco Corrêa Duarte, engenheiro civil,
brasileiro, separado consensualmente, portador do RG 4.325.750 SSP/SP, CPF
635.016.008/87, com endereço na Avenida da Invernada, nº 450, Apartamento 21, CEP
04612-061, São Paulo/SP. • Diretor Técnico: Gisele de Andrade Galvão Bastos,
engenheira civil, brasileira, casada, portadora do RG 22.446.287-8 SSP/SP, inscrita no
CPF 256.081.118-93, com endereço na Rua Coriolano, 1945, Apartamento 71, CEP
05047-002, São Paulo/SP. • Diretor Comercial: Eduardo Antonio Serrano, engenheiro civil,
brasileiro, casado, portador do RG 3.843.941-4 SSP/SP, inscrito no CPF 574.639.998-15,
com endereço na Rua Maria da Conceição Maciel de Barros, 216 - Saúde, CEP 04295-030,
São Paulo/SP. Os diretores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de
exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação
criminal, ou a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Declaram, ainda, ter residência no
território nacional, bem como que não ocupam cargos em outras sociedades concorrentes
e que não foram declarados inabilitados pela Comissão de Valores Mobiliários e não pos-
suem interesses conflitantes com os da companhia. Encerramento: O Sr. Presidente
declarou encerrados os trabalhos e a sessão, determinando a lavratura da presente ata
em 3 (três) vias, tendo sido lida aos Sr. Conselheiros, aprovada e assinada pelos Conse-
lheiros presentes e pelos membros da mesa, tudo na forma da lei, Osasco, 22 de setem-
bro de 2017. Membros do Conselho de Administração Presentes: Gilberto Antonio Giuzio,
João Carlos Andreotti Schreiner, José Barbieri, Luiz Francisco Pandolfo Schreiner, Flávio
Carvalho Martins. Declaramos estar conforme o original. José Barbieri - Presidente. João
Carlos Andreotti Schreiner - Secretário. Osasco, 22 de setembro de 2017. José Barbieri -
Conselheiro Presidente, João Carlos Andreotti Schreiner - Conselheiro Secretário, Gilber-
to Antonio Giuzio, Luiz Francisco Pandolfo Schreiner, Flávio Carvalho Martins. Diretores:
Jonas Francisco Corrêa Duarte - Diretor Executivo, Gisele de Andrade Galvão Bastos -
Diretora Técnica, Eduardo Antonio Serrano - Diretor Comercial. JUCESP nº 509.365/17-6
em 13.11.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

2ª Vara da Família e Sucessões – Regional Tatuapé. EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - 
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013699-27.2017.8.26.0008. A MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara 
da Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. Glaís de Toledo 
Piza Peluso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, perante este Juízo e Cartório, se processam os termos de uma Ação de 
Alteração do Regime de Bens, movida por JULIANE DANIEE DE ALMEIDA UMADA e FERNANDO 
YUKIO UMADA, qualificados nos autos, casados em 17/05/2014, perante o Cartório de Registro Civil 
das Pessoas Naturais do 35º Subdistrito - Barra Funda, Comarca de São Paulo Capital, com registro 
de Matrícula nº 121319 01 55 2014 2 00021 022 0004955-73, onde, inicialmente, optaram pelo regime 
de Separação Completa de Bens; e que o casal RESOLVE ALTERAR O REGIME para COMUNHÃO 
PARCIAL DE BENS, que vigorará após a homologação do pedido, ressalvados os direitos de 
terceiros. Ficam eventuais interessados na lide intimados de que terão o prazo de 15 (quinze) dias 
para impugnação, contados após os 20 (vinte) dias supra mencionados. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 10 de novembro de 2017. 

2ª VC – Reg. Vl. Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000121-
84.2012.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional IX Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Márcia de Souza Donini Dias Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ANDRÉIA CANASSA DE SOUZA, CPF 176.854.848-03 que, AMC Serviços Educacionais 
LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 17.952,02 (valor em Janeiro 
de 2012), a ser acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Encontrando-se a requerida em lugar 
ignorado, foi deferida a sua citação e intimação por edital para que em 15 dias, a fluir após o prazo de 
20 dias supra, efetue o pagamento de R$ 17.952,02 (valor em Janeiro de 2012), cuja quantia deverá 
ser atualizado na data do depósito, além dos honorários advocatícios fixados em 5% do valor da 
causa, observando que o cumprimento voluntário, no prazo legal, resultará na isenção das custas 
processuais, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo (Art. 701 do CPC), 
sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0181320-
70.2006.8.26.0002 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) Alfer 
Quimica Importação e Comércio Ltda, CNPJ 96.423.264/0001-27, que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Central Ativo Fomento Comercial 
Ltda. 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, a fluir do 
prazo deste edital, pague a quantia de 39.634,52 (em março/2017), 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. 

37ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0901191-57.1997. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 37ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Adriana Cardoso dos Reis, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CEDRO COMÉRCIO DE 
ENXOVAIS LTDA, CNPJ 72.888.068/0001-60, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi  
proposta uma ação de Monitória por parte de Fábrica de Tapetes Tapelux Ltda, que foi julgada 
procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 54.200,66 
(fls.176 dos autos). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital (20 dias), efetue o pagamento do débito atualizado, 
sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% com expedição de 
mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 523 e parágrafos do CPC. ADVERTÊNCIA: 
Terá a executada, independentemente de nova intimação, 15 dias úteis a fluir após os 20 dias supra, 
para oferecer impugnação (artigo 525 do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2017. 

3ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1017736-
20.2014.8.26.0003 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr. Rogério Aguiar Munhoz Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a COMCORP 
DIGITAL LTDA-ME, CNPJ. 05.105.202/0001-11, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi 
proposta uma ação de Embargos de Terceiro, contra si e contra Itaú Unibanco S/A, por parte de 
PAULO SÉRGIO PAES DE BARROS e JOÃO OTÁVIO PAES DE BARROS JUNIOR objetivando 
sejam acolhidos os Embargos de Terceiro para o fim de desconstituir a penhora incidente sobre a 
Conta Corrente nº 63219-8, Agência 646-7 do Banco do Brasil, no importe de R$ 34.072,89 de 
titularidade exclusiva da genitora dos Embargantes, Sra. Marina Mazziotti Paes de Barros, inscrita no 
CPF/MF nº 388.221.808-87. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por 
edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente contestação. Não sendo 
contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

4ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0036488-
34.2012.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da Silveira, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) 
INOVASYS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 06.104.289/0001-75, na 
pessoa de seu representante legal, que FORT CREDIT FOMENTO COMERCIAL LTDA, lhe ajuizou 
uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$66.883,19 (Jun/2012), oriundos do cheque nº 
850079, no valor de R$35.581,72, sacado contra o Banco do Brasil S/A, e devolvido por falta de 
fundos. Estando a ré em lugar ignorado, CITADA fica, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o 
prazo supra, pague o débito atualizado, acrescido de honorários advocatícios de 5 % (cinco por cento) 
sobre o valor atribuído à causa, restando isento de custas processuais, ou em igual prazo apresente 
embargos monitórios, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial 
independente de qualquer formalidade, nomeando-se no caso do silêncio Curador Especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

Calábria recebe cada vez mais casais em busca de cerimônias diferentes e especiais.

Clara Varano/ANSA

Do norte ao sul do país, 
diversas regiões se des-
tacam por ser ideais para 

este momento, como a Sicília, 
o Vêneto ou a Púglia. No en-
tanto, a Calábria vem cada vez 
ganhando mais espaço entre as 
regiões mais românticas, com 
muitos locais para receber o tão 
famoso “sim”.

Se o pedido de casamento 
acontecer em um jantar ro-
mântico em Chianalea, você 
pode encontrar até oito noi-
vas diferentes que decidiram 
escolher o local, que está 
entre as “mais bonitas vilas da 
Itália” como local para aceitar 
seu amado em casamento. As 
históricas vilas de Chianalea 
possuem fontes antigas, como 
a “Fontana Ruffo”, datada do 
século XVI. Além disso, por lá 
são encontradas com facilida-
des diversas igrejas medievais 
e castelos, que sobreviveram a 
força do tempo e os terremotos 
de 1783 e 1908. 

Chianalea oferece ao casal 
diversas vistas românticas e um 
pôr do sol inesquecível na baía 
das vilas. Um dos locais mais 
escolhidos para realizar um ca-
samento é o Santuário di Santa 
Maria della Stella, que se localiza 
dentro de uma gruta. O local é 
o lar de uma estátua de Nossa 
Senhora e diversas pinturas 
religiosas datadas dos séculos X 
e XI. Nem todos sabem que na 
Calábria, em Belvedere Marit-
timo, são mantidas as relíquias 
do dia dos namorados dentro do 
“Convento dos Capuchinhos”. 

Construído em 1595 e dedi-
cado a São Daniele Fasanella, 
o convento está localizado aos 
pés da rocha de Belvedere. 

Calábria vira destino para 
quem quer se casar na Itália
Por ter diversas praias com águas cristalinas, castelos ou cidades medievais e vinícolas com paisagens deslumbrantes, 
a Itália é um dos destinos mais escolhidos por casais apaixonados que desejam realizar seu casamento

Dentro da igreja, a “Cappella 
della Porziuncola” abriga o altar 
dedicado a São Francisco de 
Assis, onde também estão de-
positadas as relíquias do bispo 
de São Valentim. No entanto, 
se o casal busca uma cerimônia 
menos religiosa na província de 
Consenza, a praia do Arcomag-
no é uma das opções. A paisa-
gem do local é decorada com 
um extraordinário arco natural 
entre as rochas. A pequena 
praia só pode ser alcançada 
por pequenas embarcações que 
consigam navegar pela caverna, 
onde dentro há uma fonte de 
água doce.

Romeu e Julieta, o casal do 
amor impossível criado pelo 
escritor William Shakespeare, 
também tem espaço na região 
para quem não tem medo de 
lendas. Se alguém quiser se 
arriscar em um cenário “ma-
cabro” e tentar escrever um 
fi nal feliz para sua história, 
há dois lugares que podem 
permear esse momento. A ci-
dade fantasma de Pentedattilo, 
que é conhecida como a “Mão 
do Diabo”, foi palco, segundo 
uma lenda, do trágico fi m da 
luta pelo amor de uma mulher 
entre dois homens. A história 
da família Abenavoli acaba em 

um grande massacre, onde 
um dos apaixonados é brutal-
mente assassinado pelo outro 
pretendente.

Já o segundo conta a histó-
ria de duas famílias rivais de 
Catanzaro. Rachele De Nobili, 
com apenas 20 anos, se apai-
xona por Saverio Marincola. O 
relacionamento de ambos, tal 
qual Romeu e Julieta, abala suas 
famílias, até que os irmãos de 
Nobili matam seu namorado. De 
acordo com algumas pessoas, 
no palácio onde vivia a famíla 
De Nobili, é possível ouvir Ra-
chel lamentando a morte de 
seu amado.

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

O pretendente: DAVI LOPES SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Cardoso da Silva e de Helena Lopes Oliveira da 
Silva. A pretendente: TATIANE APARECIDA SILVA FARIAS, profi ssão: técnica em 
segurança do trabal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 21/09/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Rodrigues Farias e de Raimunda Oliveira da Silva.

O pretendente: EDGAR SILVA DE SOUZA, profi ssão: educador físico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 02/06/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo João de Souza e de Maria Cicera da Silva. 
A pretendente: MONITHELLY JHENNY DANTAS BEZERRA, profi ssão: professora 
de educação infanti, estado civil: solteira, naturalidade: Natal, RN, data-nascimento: 
15/06/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jailson da 
Cruz Bezerra e de Maldi Dantas de Freitas.

O pretendente: FRANCISCO ADRIANO FERREIRA SOARES, profi ssão: ajudan-
te, estado civil: solteiro, naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nascimento: 
25/07/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Fran-
cisco Soares da Silva e de Dionisia Ferreira do Nascimento. A pretendente: EDICLÉA 
ALMEIDA FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Arapiraca, 
AL, data-nascimento: 22/12/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ailton Marcolino Ferreira e de Zeneide Almeida dos Santos.

O pretendente: ERALDO NUNES VIANA DOS SANTOS, profi ssão: vigilante de carro 
forte, estado civil: divorciado, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 14/05/1962, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carmen Brito dos San-
tos. A pretendente: SHEILA CRISTINA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1982, residente e do-
miciliada nesta Capital, SP, fi lha de Dorival dos Santos e de Mirian Ribeiro dos Santos.

O pretendente: LEONARDO FERNANDES DE MELLO, profi ssão: eletricista de au-
tos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Fernandes de 
Mello e de Ana Paula Coelho Fernandes de Mello. A pretendente: BIANCA DO NAS-
CIMENTO SILVA, profi ssão: caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, 
data-nascimento: 18/06/1998, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
fi lha de Eronildes de Araujo Silva e de Cleide Ferreira do Nascimento.

O pretendente: JOHNNY ALVES MANTANA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jean Max Gonçalves Mantana e de Alexsandra 
Alves dos Santos Mantana. A pretendente: VITORIA EVARISTO ROSA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Lopes da Rosa e 
de Maria Helena Evaristo Rosa.

O pretendente: CESAR VILAS BÔAS SANTOS, profi ssão: analista de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1988, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidnei Itamar Santos e de 
Marli de Moura Vilas Bôas Santos. A pretendente: ALINE BALBINO FREGATI, profi s-
são: analista de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 05/01/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Marcos Fregati e de Roseli Balbino Fregati.

O pretendente: LEONARDO DA SILVA DIAS, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 15/05/1994, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lucas Francisco Dias e de Marcia Helena da 
Silva. A pretendente: LETÍCIA DELIBERAL FERREIRA DE LIRA, profi ssão: treinado-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 31/12/1997, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Douriedson Ferreira 
de Lira e de Regiane Deliberal da Silva.

O pretendente: DANIEL MENDES BATISTA, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1991, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Justo Mendes Batista e de Rita de Cácia de Queiróz Batista. A pre-
tendente: NATALIE ALVES RODRIGUES, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alcides Rodrigues e de Angela Maria Rodrigues.

O pretendente: QUEILTON DOS REIS, profi ssão: operador de corte vinco, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 23/09/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Messias dos Reis e de Aneuraci Alzira 
dos Reis. A pretendente: ANDRESA DA SILVA FERNANDES, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Luís, MA, data-nascimento: 01/04/1993, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Alves Fernandes Filho e 
de Maria da Luz Viana da Silva.

O pretendente: ROBÉRIO OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Joaquim Nabuco, PE, data-nascimento: 07/12/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Sales da Silva e de Maria do 
Carmo Oliveira da Silva. A pretendente: JÉSSICA DE ANDRADE BELO DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Rio Formoso, PE, data-nascimento: 
16/04/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Limo-
eiro da Silva e de Damiana de Andrade Belo.

O pretendente: UESLEI ALVES SOUZA, profi ssão: funileiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Irecê, BA, data-nascimento: 07/03/1984, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Alves Pinto e de Neuraci Pereira de Souza. A pretendente: 
MARIA ELIUDE DA SILVA ALVES, profi ssão: professora, estado civil: solteira, na-
turalidade: Tuntum, MA, data-nascimento: 12/02/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Luis Alves e de Maria da Penha da Silva.

O pretendente: LEANDRO SANTOS DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 03/11/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Vicente da Silva e de 
Celina Aparecida dos Santos da Silva. A pretendente: SUELEN DA COSTA ALVES 
FERREIRA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Pedro Alves Ferreira e de Maria Madalena da Costa Ferreira.

O pretendente: BRUNO CAMILO, profi ssão: cabelereiro, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: Mauá, SP, data-nascimento: 21/08/1987, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Wagner Camilo e de Sandra Maria Mariano Camilo. A preten-
dente: MONIKE LEAL PORTO DA SILVA, profi ssão: aux. de enfermagem, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Heleno Pereira da Silva e de Estevita 
Leal Porto da Silva.

O pretendente: LEONARDO LIMA ARAUJO, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dorgival Moreira de Araujo e de Lindalva de Lima 
Araujo. A pretendente: GRAZIELLE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz de Oliveira e de Ana 
Maria de Jesus do Nascimento.

O pretendente: JOSETE MARCELINO COELHO, profi ssão: faxineiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Castro Alves, BA, data-nascimento: 18/06/1972, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Marcelino Coelho e de Maria 
Marcelina Coelho. A pretendente: ROSEMEIRE BARBOSA DA CRUZ, profi ssão: au-
tônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 18/04/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Barbosa da Cruz.

O pretendente: RAMON SANTANA DOS REIS, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1990, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Antonio dos Reis e de Solange Rodrigues 
Santana dos Reis. A pretendente: AMANDA TARCITANO DE ORIDES, profi ssão: 
técnica em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 24/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Marcos Estevão de Orides e de Andrea Jaqueline Tarcitano de Orides.

O pretendente: LUIZ FERNANDO SILVA BARROS, profi ssão: operador de telemarke-
ting, estado civil: solteiro, naturalidade: São Luis, MA, data-nascimento: 27/12/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João da Cruz da Silva 
Barros e de Maria José Silva Barros. A pretendente: RAFAELLY KRISTINY DA SILVA 
SOUSA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 02/04/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Sebastião 
Jose de Sousa e de Maria Geny de Souza Silva.

O pretendente: CAIO CÉSAR RIBEIRO DE SANTANA, profi ssão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Ferreira de Santana e de 
Joelita Maria Ribeiro. A pretendente: TALYTA AGNES SIQUEIRA DE OLIVEIRA, profi s-
são: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 25/05/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Lair de Oliveira 
e de Simone Siqueira.

O pretendente: CLEILSON DE CARVALHO CALASANS JUNIOR, profi ssão: lustrador 
de peças de madeira, estado civil: solteiro, naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 
02/04/1993, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Cleilson de 
Carvalho Calasans e de Beatriz Oliveira dos Santos. A pretendente: MAYARA CARVA-
LHO VENANCIO DA SILVA, profi ssão: telefonista, estado civil: solteira, naturalidade: 
Estância, SE, data-nascimento: 16/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edmilson Venancio da Silva e de Cleide Vania de Carvalho Calasans.

O pretendente: LEVI LEANDRO DOS SANTOS, profi ssão: funcionário público esta-
dual, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/01/1981, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Jose Braz dos Santos e de Maria de 
Lurdes Fonseca Santos. A pretendente: GISLAINE RODRIGUES FERREIRA, profi s-
são: consultora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/09/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oscar Alves 
Ferreira e de Rita de Cassia Rodrigues.

O pretendente: TARCÍSIO BERNARDO DA SILVA, profi ssão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Timbauba, PE, data-nascimento: 05/12/1996, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Bernardo da Silva e de Maria José 
da Silva. A pretendente: VANESSA MARIA SOARES, profi ssão: operadoa de loja, 
estado civil: solteira, naturalidade: Sitio dos Moreiras, PE, data-nascimento: 26/01/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Expedito Antonio Soares 
e de Maria Mudecilda da Conceição.

O pretendente: VALDINEI GOMES SANTOS, profi ssão: açougueiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 22/02/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdete Almeida Santos e de Edelvanice Ca-
etano de Jesus. A pretendente: ADRIANA DA CONCEIÇÃO SANTOS, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Almadina, BA, data-nascimento: 
01/02/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valmir Neres 
Santos e de Normalha Rosa da Conceição.

O pretendente: LUCIANO HENRIQUE DE ARAUJO, profi ssão: instalador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 18/07/1979, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Eloi de Araujo e de Maria Madalena Pan-
taleão. A pretendente: MAGDA DE SOUZA SANTOS, profi ssão: conferente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1979, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joel dos Santos e de Neuza de Souza Santos.

O pretendente: ARISTENE SOUSA DO NASCIMENTO, profi ssão: gerente de chope-
ria, estado civil: solteiro, naturalidade: Nova Russas, CE, data-nascimento: 02/11/1976, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Saraiva do 
Nascimento e de Francisca Chagas do Nascimento. A pretendente: ARLETE BORGES 
PEREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Pedreiras, MA, data-
nascimento: 11/02/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio da Silva Pereira e de Alcidia Borges Pereira.

O pretendente: HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Abade dos Santos e de Marta 
Olimpia de Souza. A pretendente: THAMIRES APARECIDA NASCIMENTO, profi ssão: 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1996, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ana Maria Santos Nascimento.

O pretendente: ISAQUE RIBEIRO SOUZA, profi ssão: aux. de serviços gerais, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Santos Souza e de Maria 
Isabel Ribeiro da Silva. A pretendente: SUZANE MARIA DE LUCENA FARIAS, pro-
fi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/12/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Samuel de 
Lucena Farias Filho e de Silvania Maria Farias.

O pretendente: ROMÁRIO NUNES DE SOUSA, profi ssão: técnico de banda larga, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Oeiras, PI, data-nascimento: 14/12/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jovencio José de Sousa e de Rosa Maria 
Nunes. A pretendente: KARYN SILVA BRANDÃO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oriel Marcelino Brandão e de Maria Nelma da Silva.

O pretendente: TONI DE ALMEIDA CAMPOS, profi ssão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir Ferreira Campos e de Clézia Lucia Belo 
de Almeida. A pretendente: JOSEFA CLEIDE RODRIGUES SILVA, profi ssão: costu-
reira, estado civil: solteira, naturalidade: Barra de Santa Rosa, PB, data-nascimento: 
10/11/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Cris-
piniano da Silva e de Ziza Rodrigues dos Santos.

O pretendente: KELVIN DE MELO ERNESTO, profi ssão: autônomo, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1992, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aristoteles Nestor Ernesto e de Roseli 
de Melo. A pretendente: TAYNÁ CATARINE CODIGNOLA MARCELINO DE SÁ, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/12/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hernani Mar-
celino de Sá e de Nadilza Janaina Codignola Oliveira.

O pretendente: MARCOS VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: autô-
nomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1997, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Marcos Valerio Leite dos 
Santos e de Herica Almeida Rodrigues. A pretendente: KALLINE SILVA DE MOURA, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 18/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Cicero Francisco de Moura e de Maria da Conceição Silva de Moura.

O pretendente: ÁTILA DE SOUSA ROCHA, profi ssão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdecí Dias da Rocha e de Alzirene de Sousa Rocha. A pre-
tendente: DIANA LOURENÇO DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 10/05/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Wilson de Oliveira e de Maria Lourenço de Oliveira.

O pretendente: MARCOS ROBERTO PEREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1975, residente e domi-
ciliado em Presidente Venceslau, SP, fi lho de Maria Pereira do Amaral. A pretendente: 
ADRIANA VIEIRA DA SILVA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: 
Santo André, SP, data-nascimento: 14/05/1979, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Jonas da Silva e de Lindalva Vieira da Silva.

O pretendente: ALISSON DA SILVA MEIRELES, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1995, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Atalibo Souza Meireles e de Lucia Maria 
da Silva. A pretendente: THAINA SILVA DE LUCENA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Noberto de Lucena e de 
Célia Maria Silva de Lucena.

O pretendente: ENILIO GONÇALVES SILVA, profi ssão: analista fi nanceiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ipirá, BA, data-nascimento: 07/09/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Crispim de Jesus Silva e de Edileuza 
Santos Gonçalves Silva. A pretendente: CILEIDE GOMES DOS SANTOS, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 12/02/1985, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Francisco de Assis Gomes dos Santos 
e de Maria do Socorro da Silva Santos.

O pretendente: ROMEU VERÇOZA FERREIRA SOBRINHO, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Barreiros, PE, data-nascimento: 14/12/1983, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Dorgival Marques Ferreira e de Maria 
do Socorro de Albuquerque Ferreira. A pretendente: KAMILA FERREIRA SILVA, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/03/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josias Santos 
Silva e de Vanilde Ferreira Silva.

O pretendente: MARISTON ASSUNÇÃO MEIRA, profi ssão: garçon, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Eunápolis, BA, data-nascimento: 30/11/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dilson Ruas Meira e de Madalena Maria de Assun-
ção. A pretendente: ANA PAULA CRUZ OLIVEIRA FERREIRA, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1981, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Fernando de Oliveira 
Ferreira e de Elisabeth Monteiro Cruz Ferreira.

O pretendente: RAFAEL TUPINÁ DIAS, profi ssão: controlador de pragas, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Casa Nova, BA, data-nascimento: 29/06/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Francisco Dias e de Maria 
do Socorro Tupiná Dias. A pretendente: TALEESA APARECIDA BARBOZA, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genivaldo 
Barboza e de Cristiane Aparecida Cesario.

O pretendente: WASHINGTON BEZERRA LEITÃO, profi ssão: ajudante de cozinha, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1980, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Francisco Bezerra Leitão e de Lindaura 
Maria Marcondes de Matos. A pretendente: LILIANE DA SILVA FERREIRA, profi ssão: 
aux. técnico de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 25/02/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ginal-
do da Silva Ferreira e de Maria Auxiliadora da Silva.

O pretendente: MACILIO ALVES PINHEIRO, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Piquet Carneiro, CE, data-nascimento: 20/03/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves Pinheiro e de Maria Pinheiro Costa. A pre-
tendente: NYLAMANE DA SILVA BARBOSA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Denilson Mineiro Barbosa e de Cristina da Silva Moreira.

O pretendente: MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Tacaratu, PE, data-nascimento: 26/02/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Francisco dos Santos e de Ma-
ria Helena dos Santos. A pretendente: GISLAINE DA SILVA SANTOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/03/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elane da Silva Santos.

O pretendente: RENAN DE ARAUJO RIBEIRO, profi ssão: analista de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1994, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Reinaldo Deusdeth Ribeiro e de Jandira 
Francisca de Araujo Ribeiro. A pretendente: JOSEVÂNIA SANTOS CERQUEIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 
05/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josué dos 
Santos Cerqueira e de Eliana Bispo Santos.

O pretendente: VINICIUS MACARIO PORTO SOARES, profi ssão: fi sioterapeuta, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1991, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Silva Soares e de Maria de Lour-
des Porto Rocha Soares. A pretendente: SARAH TEIXEIRA ALVES, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Lambari, MG, data-nascimento: 29/01/1998, residente 
e domiciliada em Lambari, MG, fi lha de Remirlei Batista Alves e de Elisani Teixeira.

O pretendente: ANTONIO CESAR PIRES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1980, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Cesar da Silva e de Dursulina Pires San-
chez. A pretendente: KELLY APARECIDA BATISTA DOS SANTOS, profi ssão: técnica 
hotelaria hospitalar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/04/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Batista 
dos Santos e de Rosangela Batista dos Santos.

O pretendente: CÉLIO LUIZ DA SILVA, profi ssão: cobrador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Novas Tebas, PR, data-nascimento: 06/03/1980, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de José Luiz da Silva e de Anestina Barboza da Silva. A pretendente: 
PRISCILA FAUSTINA DE AFONSO, profi ssão: cozinheira, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1984, residente e domiciliada neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lha de Ozelio Ivo de Afonso e de Maria Socorro Faustino de Afonso.

O pretendente: JUAN FRANCO ARAGÃO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/06/1988, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raulindo Almeida de Aragão e de Leonice Franco. A 
pretendente: JÉSSICA NAYARA DOS SANTOS ARAÚJO, profi ssão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 07/09/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Geraldo de Araújo e 
de Jurema Maria dos Santos.

O pretendente: LEANDRO JHONES SILVA DE SOUZA, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1993, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdomiro Braz de Souza e de Marinalva 
Silva dos Santos. A pretendente: MONIQUE PASSINHO CUNHA COSTA, profi ssão: 
professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/02/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dermival dos 
Reis Costa e de Antonia Rosa Passinho Cunha.

O pretendente: SAMUEL LIMA DE MELO, profi ssão: aposentado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 01/08/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Leoncio de Melo e de Vandete Lima de Melo. 
A pretendente: NOEMIA ANTONIO DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: viú-
va, naturalidade: Jales, SP, data-nascimento: 24/02/1960, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gabriel do Nascimento e de Maria Batista dos 
Santos.

O pretendente: REGINALDO SOUZA ROCHA, profi ssão: pintor cordeiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Faxinal, PR, data-nascimento: 27/08/1977, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Souza Rocha e de Ana Pereira Rocha. A pretenden-
te: EUNICE PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Malhada, BA, data-nascimento: 08/07/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lha de Manoel Francisco dos Santos e de Anelci Pereira dos Santos.

O pretendente: BRUNO DA SILVA PARTEIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/08/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Nei da Silva Parteira e de Dorotea Estevão. A preten-
dente: RUTH VIEIRA DE LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Guilherme Vieira de Lima e de Cleonice Santana da Silva Lima.

O pretendente: HEBERT RUBENS DO LAGO, profi ssão: aux. de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Batista do Lago e de Adriana da Silva 
do Lago. A pretendente: ANA PAULA DE JESUS SILVA, profi ssão: copeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves da Silva e de Rosilda Oliveira de Jesus.

O pretendente: ZILMAR GOMES MORAES, profi ssão: operador de máquina fi tilho, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Malhada de Pedras, BA, data-nascimento: 07/11/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agenor de Souza Moraes 
e de Florinda Rosa Gomes Moraes. A pretendente: ALINE DA SILVA DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Camaçari, BA, data-nascimento: 
18/05/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Bartolomeu 
dos Santos e de Maria Cicera da Silva.

O pretendente: MARIA HELENA RIBEIRO, profi ssão: pesionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itapeva, SP, data-nascimento: 14/04/1967, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Andrelino Ribeiro e de Geralda Ribeiro. A pretendente: 
SILVANA MONTEIRO DE LIMA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1975, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Monteiro de Lima e de Nadir de Almeida Lima.

O pretendente: KALLAHAN FREIRE CESAR, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1994, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Elmer do Amaral Cesar e de Remilda Maria Freire Cesar. A pre-
tendente: RAYRHA ELLEN DA SILVA DE ALMEIDA, profi ssão: autônoma, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flavio Augusto de Almeida e de Sueli da Silva de Almeida.

O pretendente: WESLEY SOARES SALAROLI, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Salaroli e de Juarita Soares Leite. A pretendente: 
BRUNA BARBOSA DE LIMA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Barbosa de Lima e de Maria Eunice Dionizio dos Santos Lima.

O pretendente: JORGE APARECIDO DA SILVA, profi ssão: pintor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Martinópolis, SP, data-nascimento: 26/02/1956, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amaro da Silva e de Maria Raimunda Venancio. A 
pretendente: SIMONE BARROS DE BRITO, profi ssão: doméstica, estado civil: viúva, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1971, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Barros de Brito e de Clarice Borges de Brito.

O pretendente: CLAYTON ALVES DA COSTA, profi ssão: vendedor, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 04/04/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Alves da Costa e de Josineide da Silva 
Alves da Costa. A pretendente: MARIA DO SOCORRO HENRIQUE, profi ssão: recep-
cionista, estado civil: divorciada, naturalidade: Monte das Gameleiras, RN, data-nas-
cimento: 04/11/1979, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Manoel José 
Henrique e de Maria de Lourdes Rodrigues.

O pretendente: WESLEY LUIZ GUIMARÃES, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pau Brasil, BA, data-nascimento: 03/04/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wanderlei Ferreira Guimarães e de Adriana 
Vieira Luz. A pretendente: JÚLLIA RODRIGUES DE ALMEIDA, profi ssão: operado-
ra de call center, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Silva 
de Almeida e de Vera Lucia Rodrigues de Almeida.

O pretendente: JOAQUIM FIGUEIREDO FARIAS, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Tremedal, BA, data-nascimento: 27/08/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferraz Farias e de Laudeni Figueiredo Farias. 
A pretendente: MARIA EDNA AGOSTINHO, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, 
naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 18/06/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves Agostinho e de Francisca Araújo Agostinho.

O pretendente: KIHONES DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: vigilante, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Pão de Açucar, AL, data-nascimento: 15/03/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Gomes Pereira e de Rogeria 
Pereira dos Santos. A pretendente: SARA RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: 
op. de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Aracauju, SE, data-nascimento: 
13/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo 
Rodrigues dos Santos e de Maria Valninice dos Santos.

O pretendente: LUIZ CARLOS DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1959, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Guerra da Silva e de Hilda Santos da Silva. A 
pretendente: VALÉRIA REGINA FOCK, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1973, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de Paulo Fock e de Sônia Maria de Oliveira Fock.

O pretendente: ANTONIO RODRIGUES CHAVES, profi ssão: mestre de obra, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Novo Oriente, CE, data-nascimento: 06/02/1970, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ferreira Chaves e de Jo-
zefa Rodrigues Chaves. A pretendente: MARLUCIA FERREIRA DOS SANTOS, pro-
fi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Novo Oriente, CE, data-nascimento: 
24/07/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Ferreira de Oliveira e de Maria Socorro dos Santos Oliveira.

O pretendente: SERGIO MENDES ROMEU, profi ssão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1991, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Aparecido Romeu e de Noemi de 
Godoi Mendes Romeu. A pretendente: ANA CAROLYNE BATISTA DOS SANTOS, 
profi ssão: prencista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 01/08/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival 
Francisco dos Santos e de Maria Zilda Batista dos Santos.

O pretendente: MATHEUS PAIVA SOUSA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jacutinga, MG, data-nascimento: 07/10/1994, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Edmar Paiva Sousa e de Edna Maria da Cruz Sousa. A pretendente: 
LETICIA MARIA DE LIMA FURQUIM, profi ssão: op. de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Similino Furquim e de Laudenice Maria de Lima Furquim.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE MELO, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Salgado de São Félix, PB, data-nascimento: 07/06/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Cabral de Melo e 
de Maria Luiza Bezerra de Melo. A pretendente: MICHELE SOUZA CAVALCANTI, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/04/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ubirajara 
Campos Cavalcanti e de Nadirvalda Souza do Nascimento Cavalcanti.

O pretendente: MOISÉS SOUZA RODRIGUES, profi ssão: salgadeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Juiz de Fora, MG, data-nascimento: 04/06/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Roberto Rodrigues e de Maria de Lourdes Rodrigues. A 
pretendente: INGRID BEATRIZ SILVA DE ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Ricardo de Almeida e de Regina de Fatima da Silva.

O pretendente: ALBERTO BARBOSA SILVA, profi ssão: torneiro mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1957, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raulino Silva e de Idalina Barbosa da Silva. A 
pretendente: ELIANA DA SILVA, profi ssão: técnica em contabiliadade, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/02/1968, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odilon José da Silva e de Vera Regina Ayres da Silva.

O pretendente: DIEGO ALVES PEREIRA, profi ssão: ajudante de marceneiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sinval Freitas Pereira e de Elisabete 
Alves dos Santos. A pretendente: BRUNA APARECIDA GOMES DA SILVA, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 16/09/1993, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Luiz Apare-
cido da Silva e de Sonia Aparecida Gomes.

O pretendente: SIDNEY GARCIA, profi ssão: policial civil, estado civil: divorciado, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1957, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ginez Garcia Dedone e de Antonia Apparecida Garcia. A pretenden-
te: LUCIANA CRISTINA CORREA, profi ssão: professora de educação infanti, estado civil: 
solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 21/12/1969, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Correa e de Regina Aparecida Correa.

O pretendente: RAFAEL DE SOUZA GOMES, profi ssão: aux. judiciário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Gomes e de Rosa Maria de Souza Gomes. A preten-
dente: JÉSSYKA MARIA TAVARES DA SILVA, profi ssão: aux. de cobrança, estado civil: 
solteira, naturalidade: Buíque, PE, data-nascimento: 10/04/1991, residente e domiciliada nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oriel José da Silva e de Lucineide Maria Tavares da Silva.

O pretendente: JONAS SENA GALVÃO, profi ssão: operador de ponte rolante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonora Sena Galvão. A pretendente: 
IARA BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Otavio Barbosa dos Santos e de Maria Rita da Silva dos Santos.

O pretendente: CARLOS EDUARDO PEREZ, profi ssão: técnico de externa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Aparecido Perez e de Doria Lu-
cia Aparecida Seixas da Ressurreição Perez. A pretendente: MARILIA DE MEDEIROS 
SILVA, profi ssão: cuidadora de idoso, estado civil: divorciada, naturalidade: Suzano, 
SP, data-nascimento: 25/04/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José da Silva e de Aldina Araújo de Medeiros Silva.

O pretendente: FABIANO PIRES, profi ssão: conferente, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: Santo André, SP, data-nascimento: 01/12/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Ambrosio Pires e de Helena Paula Pires. A preten-
dente: TAINÁ CALDAS BEZERRA DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Jaboatão, PE, data-nascimento: 01/03/1998, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Mauricio Magno Bezerra da Silva e de Eliane Caldas da Silva.

O pretendente: RENAN ABATE ALMEIDA SANTOS, profi ssão: designer gráfi co, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 06/03/1990, residente e do-
miciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de José Almeida dos Santos Junior e de 
Fatima Aparecida Abate Santos. A pretendente: THAIS ATAIDE DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Porto Real do Colégio, AL, data-nascimento: 
13/03/1996, residente e domiciliade neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Messias Fer-
reira da Silva e de Rosana Ataide.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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