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“Para as rosas, 
escreveu alguém, 
o jardineiro é 
eterno”
Machado de Assis (1839/1908)
Escritor brasileiro.

BOLSAS
O Ibovespa: -0,13% Pontos: 
74.058,91 Máxima estável: 
74.157 pontos Mínima de 
-1,35% : 73.159 pontos Volu-
me: 7,54 bilhões Variação em 
2017: 22,97% Variação no mês: 
-0,34% Dow Jones: +0,14% 
(18h33) Pontos: 23.591,79 
Nasdaq: -0,12% (18h33)  Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2202 Venda: R$ 3,2207 
Variação: -0,29% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,30 Venda: R$ 3,40 
Variação: -0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2212 Venda: R$ 
3,2218 Variação: -0,25% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1970 
Venda: R$ 3,3670 Variação: 
-0,3% - Dólar Futuro (dezembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 7,07% ao 
ano. - Capital de giro, 10,71% ao ano. 
- Hot money, 1,20% ao mês. - CDI, 
7,39% ao ano. - Over a 7,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.294,40 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,55% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,000 
Variação: -0,37%.

Cotação: R$ 3.229,00 Variação: 
-0,19% - Euro (18h33) Compra: 
US$ 1,1899  Venda: US$ 1,1899  
Variação: -0,27% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8300 Venda: R$ 
3,8320 Variação: -0,49% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,7700 Ven-
da: R$ 3,9800 Variação: -0,5%.

tos: 6.880,89 Ibovespa Futuro: 
+0,18% Pontos: 74.350 Máxi-
ma (pontos): 74.445 Mínima 
(pontos): 73.340. Global 40 
Cotação: 921,654 centavos de 
dólar Variação: +0,01%.

Ao contrário do que 
ocorreu nos últimos 
dois anos, a produ-

ção industrial cresceu na 
passagem de setembro para 
outubro, de acordo com a 
Sondagem Industrial divul-
gada ontem (27), pela Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI). Em uma escala na qual 
valores acima dos 50 pontos 
indicam expansão da ativi-
dade, o índice de evolução 
da produção registrou 52,6 
pontos no mês passado. Em 
setembro, o índice havia fi ca-
do em 48,1 pontos, indicando 
redução em relação a agosto. 

A Utilização da Capacida-
de Instalada subiu 1 ponto 

Índice de produção na 
indústria cresce e emprego 
fi ca estável, informa CNI

porcentual (pp) em outubro 
e chegou a 67%. O nível de 
ociosidade na indústria fi cou 2 
pp menor que o verifi cado no 
mesmo mês do ano passado. 
“Ainda assim, é um porcentual 
reduzido, pois está 7 pp abaixo 
da média para o mês entre 2011 
(início da série) e 2014”, avaliou 
a CNI, no documento. 

Também medido pela son-
dagem, o índice de evolução 
do número de empregados 
indicou uma interrupção no 
ciclo de demissões, com o 
indicador chegando a 49,7 
pontos, praticamente na linha 
divisória dos 50 pontos que de-
nota estabilidade no emprego. 
Essa foi a primeira vez desde 

novembro de 2013 que o índice 
não registrou queda nas vagas 
de trabalho da indústria. 

Após registrar 50,9 pontos 
em setembro, o índice de 
estoques efetivos/planejados 
recuou para 49,9 pontos em 
outubro. Isso indica que o 
pequeno excesso de estoques 
verifi cado no mês anterior foi 
reduzido, com o indicador re-
tornando para mais próximo 
dos 50 pontos que indicam 
que a produção estocada está 
conforme o planejado pelas 
empresas. O documento da 
CNI também mostra que as 
expectativas da indústria se 
reduziram em novembro, mas 
continuaram positivas. 

O índice de evolução do número de empregados indicou uma interrupção

no ciclo de demissões, denotando estabilidade no emprego.

A expectativa de demanda 
caiu de 55,7 pontos em outubro 
para 54,4 pontos neste mês; a de 
compra de matérias-primas re-
cuou de 53,2 para 52,5 pontos; 

e a de exportações retraiu de 
52,9 para 52,2 pontos.  Já o índi-
ce de intenção de investimento 
cresceu 1 ponto em novembro 
e chegou a 50,6 pontos, o maior 

patamar desde fevereiro de 
2015. Na comparação com o 
penúltimo mês do ano passa-
do, a alta no indicador foi de 
6,7 pontos (AE).

Pré-sal de Libra
A Petrobras informou a en-

trada em produção do bloco de 
Libra, localizado no pré-sal da 
Bacia de Santos. A produção 
teve início no domingo (26). Até 
o momento, foram perfurados 
12 poços no bloco de Libra, que 
tem capacidade de processar, 
diariamente até 50 mil barris de 
petróleo e 4 milhões de metros 
cúbicos de gás associado.

A compensação de cheques 
de qualquer valor passará a ser 
feita em um dia útil, inclusive 
os de menos de R$ 300, cujo 
prazo atual é de dois dias úteis. 
A mudança está prevista na 
Circular 3.859, divulgada on-
tem (27) pelo Banco Central 
(BC), que altera a sistemática 
de compensação de cheques. 
Os bancos e a Centralizadora 
da Compensação de Cheques 
(Compe) terão 180 dias para 
se adequar à nova sistemática.

Segundo o BC, com a redução 
da quantidade de cheques em 
circulação e o aumento da ca-
pacidade tecnológica para o seu 
processamento, a existência de 
mais de uma faixa de valores 
para compensação deixou de 
ser necessária. Entre março de 
2005 e outubro de 2017, o nú-
mero de cheques processados 
mensalmente pela Compe caiu 
de 170 milhões para 42 milhões.

“A unifi cação da compensação, 
atualmente segregada por faixas 

A mudança foi divulgada 

ontem (27) pelo BC.

Gasolina: preço 
médio no País supera 
R$ 4,00 o litro

São Paulo - O valor médio da 
gasolina vendido nos postos bra-
sileiros subiu em 21 Estados na 
semana passada, segundo dados 
da Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). Em outros cinco Esta-
dos brasileiros houve recuo nos 
preços médios do combustível 
de petróleo. Na média nacio-
nal, houve uma alta na semana 
passada nos postos de 1,44%, e 
o preço superou, pela primeira 
vez, os R$ 4, para 4,023 o litro.

Em São Paulo, maior consu-
midor do País e com mais postos 
pesquisados, o litro da gasolina 
subiu 1,70% na semana passada, 
de R$ 3,762 para R$ 3,826, em 
média. No Rio de Janeiro, o com-
bustível saiu de R$ 4,342 para 
R$ 4,476, em média, entre os 
períodos, aumento de 3,08%. Em 
Minas Gerais houve alta média no 
preço gasolina de 0,62%, de R$ 
4,035 para R$ 4,060 o litro (AE).

Rio - Procuradores da Repú-
blica, envolvidos na Operação 
Lava Jato, se reuniram no Rio 
de Janeiro para defi nir estra-
tégias para o próximo ano. 
Em coletiva de imprensa após 
o encontro, o procurador da 
República, Deltan Dallagnol, 
reforçou que “é preciso garantir 
que não haverá retrocessos” e 
que a corrupção não volte a 
tomar conta do meio político 
e empresarial nas mesmas 
proporções do período anterior 
à Operação Lava Jato.

Segundo o procurador, o 
próximo ano será “o da bata-
lha fi nal” da Lava Jato e que 
o futuro será “sombrio”, se os 
políticos que ocupam cargos 
públicos e que estão envolvi-
dos nas denúncias de desvio 
de dinheiro forem eleitos no-
vamente. Dallagnol destacou 
ainda que mais de 25 milhões 
de transações fi nanceiras, que 
envolvem mais de R$ 2 trilhões 
em negócios, são rastreados 
pela equipe da Lava Jato. 

A visão dos procuradores é 
que “mesmo depois de tantos 
escândalos tanto o Congresso 
como os partidos não afasta-
ram os políticos envolvidos 
nos crimes” e que a Lava Jato 
“uniu grande parte da classe 
política contra as investiga-
ções e investigadores”, como 
informaram em comunicado 
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Brasília - A presidente do 
STF, ministra Cármen Lúcia, 
defi niu ontem (27), a pauta 
de julgamento da Corte para 
o mês de dezembro, que in-
cluirá o julgamento de ações 
sobre a Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj), a possibilidade de a 
Polícia Federal fi rmar acordos 
de colaboração premiada e o 
veto a cigarros que contêm 
aroma e sabor.

Na condição de presidente do 
STF, cabe à ministra Cármen 
Lúcia decidir os processos que 
serão analisados pelo plenário 
e montar a pauta das sessões.

No dia 6 de dezembro, o 
plenário do Supremo vai julgar 
uma ação da PGR que busca 
suspender a resolução apro-
vada pela Alerj que revogou 
as prisões dos deputados Jorge 
Picciani, Paulo Melo e Edson 
Albertassi.

Em entrevista ao jornal O 
Estado de S. Paulo publicada 
no último domingo, Cármen 
criticou a Alerj e disse que 
aquele julgamento da Corte 
tratou apenas da situação de 
parlamentares federais. “Nós 
discutimos no STF o que não 
era prisão e lá no Rio havia 
prisão. Uma coisa não tem 
nada a ver com a outra. Ou por 
inadvertência ou por alguma 
razão que eu não sei explicar, 

Presidente do STF, ministra 

Cármen Lúcia.
Procurador da República, 

Deltan Dallagnol.
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São Paulo - O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, avaliou 
ontem (27), em São Paulo, que 
a pergunta feita mais cedo pelo 
deputado Jair Bolsonaro (PSC-
-RJ), sobre se alguém choraria 
se a Coreia do Norte jogasse 
uma bomba e atingisse o Con-
gresso brasileiro, é uma “decla-
ração perigosa”. Bolsonaro foi 
aplaudido ao fazer a declaração 
no evento Amarelas ao Vivo, 
promovido pela revista Veja.

“Temos de tomar cuidado 
com essas declarações de efeito 
que geram aplausos”, avisou. O 
presidente da Casa comentou 
que também faz críticas, mas 
sempre dentro do respeito à 
democracia.  Sobre denúncias 
contra o presidente Temer, Maia 
considerou que, se tivesse voto, 
teria votado contra a aceitação 
das duas peças. “As denúncias 
precisariam de aprofundamen-
tos maiores para se afastar um 
presidente”, afi rmou.

Maia falou também sobre a 
crise no Rio e eleições. Defen-
deu a reconstrução do Estado. 
“Rio passa por crise enorme e 
temos que reconstruir o Rio; 
MP está trabalhando”, desta-
cou. Sobre possível candidatu-
ra no pleito de 2018, esclareceu 
que é candidato a deputado. “É 
o que os meus votos permitem”, 

Deputado Jair Bolsonaro 

(PSC-RJ).
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São Paulo - O governador 
Geraldo Alckmin, que já ma-
nifestou interesse em disputar 
a Presidência da República 
no ano que vem, disse ontem 
(27), que, se eleito, pretende 
privatizar a maior parte das 150 
estatais federais. Ao participar 
de fórum da revista Veja, o 
tucano disse que um terço 
dessas estatais foi criado em 
governos petistas e, em boa 
parte, a participação estatal 
não tem sentido.

Alckmin adiantou ainda que 
pretende criar um Ministério 
de Segurança Pública. “Temos 
17 mil km de fronteira seca 
com países vizinhos. O Brasil 
hoje é o maior consumidor de 
crack do mundo. Você tem um 
problema de saúde pública e 
de segurança. Governo federal 
precisa liderar. Não é o proble-
ma de um Estado, é de todos os 

Governador Geraldo Alckmin.
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Alckmin defende privatização 

da maioria das estatais federais
tiveram inserção no comércio 
exterior”, disse. A reforma 
da Previdência, mesmo após 
sofrer alterações, é necessá-
ria, embora devesse ter sido 
aprovada há um ano, disse, 
ao classifi car ainda a reforma 
política como a mãe de todas 
as reformas.

Para o governador, apro-
ximar das pessoas e dizer a 
verdade farão a diferença em 
2018. “O povo prefere um ‘não’ 
explicado do que um ‘sim’ do 
que não vai ser cumprido”, 
declarou, atribuindo a frase 
ao ex-governador Mario Co-
vas. Ele aproveitou ainda para 
atacar o discurso do “novo” na 
política, usado, entre outros, 
pelo prefeito João Doria. “O que 
é o novo? É a idade? É a expe-
riência? O novo é combater o 
corporativismo, que levou a um 
País caro e inefi ciente” (AE).

Estados”, acrescentou.
Alckmin afi rmou que preten-

de fazer aliança com cinco ou 
sete partidos se for candidato 
e que vai defender uma agenda 
reformista e de competitivida-
de. “Países que passaram de 
renda média para renda alta 

Cheques compensados 
em até um dia útil

de valores, permitirá ganho de 
efi ciência e redução de custos, 
operacionais e fi nanceiros, para 
todo o sistema, em linha com 
a agenda BC+ [medidas para 
tornar o crédito mais barato, 
aumentar a educação fi nanceira, 
modernizar a legislação e tornar 
o sistema fi nanceiro mais efi cien-
te]. As alterações seguem o esfor-
ço do BC de aprimorar os vários 
instrumentos de pagamentos, 
tornando-os mais seguros e efi -
cientes para o usuário”, informou 
o banco (ABr). Pauta do STF: Alerj, delação 

e veto a cigarro com sabor

confundiram para confundir 
mesmo. Confundiram com 
vontade”, comentou Cármen.

No mesmo dia está previsto o 
julgamento de uma ação direta 
de inconstitucionalidade da 
PGR que quer impedir que a 
Polícia Federal tenha direito a 
fechar acordos de colaboração 
premiada. O STF deve formar 
maioria para dar o aval às dela-
ções fi rmadas pela corporação. 
No dia 7 de dezembro, o STF 
deve retomar o julgamento de 
uma ação direta de inconstitu-
cionalidade ajuizada pela CNI 
contra resolução da Anvisa que 
proíbe a comercialização de 
cigarros que contêm aroma e 
sabor (AE).

Dallagnol: garantia de que 
não haverá retrocessos

divulgado em nome do MPF.
O fórum privilegiado garanti-

do a políticos em exercício é um 
exemplo de desafi o enfrentado 
pelos investigadores, segundo 
o procurador da República, 
Eduardo Hage. “É crucial que 
em 2018 cada eleitor escolha 
cuidadosamente, dentre os 
diversos setores de nossa so-
ciedade, apenas deputados e 
senadores com passado limpo”, 
traz o documento divulgado 
ontem (27).

“Quando observamos a atua-
ção do STF percebemos falta de 
resolutividade (incapacidade 
de resolver). Não pela ação dos 
juízes, mas pelo sistema”, disse 
Dallagnol (AE).

‘É perigosa’, avalia Maia sobre 
declaração de Bolsonaro

disse. No entanto, afi rmou, 
o DEM tem condições de ter 
candidato próprio a presidente. 
Ele frisou que o prefeito de São 
Paulo, João Doria, é uma opção 
do PSDB. “Nós não vamos bri-
gar pelo PSDB”, garantiu.

Maia abordou o inquérito 
no STF em que é investigado 
por suposto recebimento de 
dinheiro de caixa 2. “Não recebi 
dinheiro de caixa 2, sou investi-
gado e sei que o processo será 
arquivado”, declarou. Sobre o 
ex-presidente Lula, Maia disse 
que, pela Lei da Ficha Limpa, 
ele não deveria ser candidato, 
mas que a Justiça é quem de-
cidirá em eventual decisão de 
segunda instância (AE).
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OPINIÃO
Você realmente entende 

o que é dívida e lucro
na sua empresa?

Gestão fi nanceira não 

é uma tarefa simples. 

Poucos sabem lidar bem 

com a real compreensão 

do que é uma dívida e 

como ela se manifesta no 

histórico fi nanceiro de 

uma empresa

Isso leva ao erro de conduzir 
as entradas de forma iludi-
da na hora de pagar contas e 

contar com investimentos. Isso 
é ainda pior quando se consi-
dera o que é lucro. É por isso 
que por mais empreendedor 
que seja o espírito de muitos 
brasileiros, ter ideias inteli-
gentes e iniciar um negócio, 
não é nem o começo da real 
batalha que é ter uma empresa. 
Não é estranho que a taxa de 
mortalidade dessas seja tão 
alta e a maioria não passe dos 
primeiros quatro anos.

Não é uma questão de ganhar 
muito dinheiro de uma vez, mas 
sim de gerir bem o que é ganho. 
O mercado tem altos e baixos, 
e mesmo que os lucros sejam 
constantes e elevados, se não 
há uma atenção às saídas, logo 
o que era muito passa a ser in-
sufi ciente. Gastar mais do que 
se tem, contar com entradas 
que ainda não aconteceram, 
é um comportamento comum. 

Contar com as saídas que 
ainda não aconteceram, mas 
vão ocorrer com certeza, isso 
é um pouco mais difícil, so-
bretudo porque muitas vezes 
não há uma compreensão 
total de quantas e quais são 
essas saídas. É por isso que 
gestão fi nanceira anda lado 
a lado com a contabilidade 
gerencial. Esta proporciona ao 
gestor, estruturação contábil, 
demonstrativos e informações 
sobre a realidade da saúde 
fi nanceira do negócio.

A projeção do fl uxo de caixa 
vai considerar em que meses 
haverá quais parcelas das sa-
ídas, e qual o lucro real para 
cada momento da empresa. 
Isso evita que dinheiro que 
entra e sai sejam considerados 
de forma errada. Isso ainda 
evita contrair novos débitos 
para sanar dívidas anteriores, 
que muitas vezes vem com 
juros mais altos no futuro. A 
verdade é que a contabilidade 
gerencial é essencial como fer-

ramenta de análise dos dados 
econômicos da empresa, e isso 
serve para todos os tamanhos 
de empresa. 

Interpretar os dados não é 
simples, mas a metas traçadas 
são muito melhor compreendi-
das, é possível apurar custos, 
usar de forma adequada o orça-
mento da empresa, identifi car 
os pontos de alta de baixa de 
desempenho, indicando onde 
é preciso mais investimento ou 
maior ou menor esforço, isso 
sem considerar o planejamento 
tributário, e a determinação de 
momentos de altas ou baixas de 
preços (quando é necessário 
ser mais ou menos agressivo 
no mercado, com promoções 
que visem ampliar o número 
de clientes, por exemplo).

Tudo vai muito além de 
Receita – Despesas = Lucro. 
Há uma ordem de despesas 
muito maior do que isso, e 
considerações que variam 
com o tempo. Quando essas 
considerações são ignoradas, 
dívidas se formam. Uma dívida 
é algo que não está previsto, ou 
está em atraso, algo que foge 
ao controle contábil. Se um 
custo não se enquadre nisso, 
ele não é dívida, ele é parte do 
processo. 

Assim como o lucro não é o 
dinheiro que "sobrou no mês", 
mas é aquilo que realmente se 
pode retirar da empresa e que 
não a compromete no presente 
e no futuro, é algo que está 
além dos investimentos, é um 
dinheiro "isento", por assim 
dizer. Pode parecer simples 
quando comentado dessa 
forma, até mesmo óbvio, mas 
a gestão intuitiva ainda é forte 
em muitos negócios, sobretudo 
os menores. E tudo pode ser 
facilmente resolvido, através 
da consideração analítica da 
contabilidade gerencial. Sem 
isso, são cada vez mais tiros 
no escuro. 

Os processos são complexos, 
há cálculos a serem conside-
rados, que nem todos estão 
aptos a fazer, dai a importância 
do contador. Essa estrada é 
longa e cheia de percalços, e 
sem compreender o caminho 
é impossível ir adiante. 

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

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

Adão Lopes (*)
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A província de Bolzano, que fi ca na de Trentino-
-Alto Ádige, foi eleita a melhor em qualidade 
de vida na Itália na pesquisa anual publicada 
no último dia 26, pela prestigiada Universidade 
La Sapienza. Bolzano desbancou a província 
de Mantova, na Toscana, que havia liderado o 
ranking de 2016. Já Trento, que fi ca na mesma 
região que a primeira colocada, manteve-se na 
segunda colocação da pesquisa.

Já na outra ponta do ranking, Trapani é apon-
tada como a pior província, seguida por Medio 
Campidano e Nápoles. O ranking mostra que 
todas as 10 melhores colocadas fi cam na região 
norte e nordeste do país, enquanto as piores 

fi cam no sul da Itália. Um dos maiores saltos na 
pesquisa foi conseguido por Roma, que avançou 
21 posições e chegou a 67ª posição. Já Potenza é 
a melhor província do Sul, com a 44ª colocação.

A pequisa é realizada pelo Departamento de 
Estatísticas Econômicas da Universidade e usa 
como base notas de um a cinco em nove categorias 
diferentes: trabalho, meio-ambiente, criminali-
dade, problemas sociais e pessoais, população, 
serviços fi nanceiros e escolares, saúde, tempo 
livre e expectativa de vida. Confi ra o ranking das 
10 melhores províncias: 1- Bolzano; 2- Trento; 
3-Belluno; 4- Vicenza; 5- Lecco; 6- Treviso; 7- Par-
ma; 8- Mantova; 9- Pordenone; 10- Údine (ANSA).

O estoque da dívida su-
biu 0,22%, passando 
de R$ 3,430 trilhões, 

em setembro, para R$ 3,438 
trilhões em outubro, informou 
ontem (27) a Secretaria do 
Tesouro Nacional do Ministério 
da Fazenda. Esse crescimento 
da dívida ocorreu devido aos 
gastos com juros no valor de 
R$ 30,97 bilhões. Por outro 
lado, em setembro, os resgates 
de títulos pelos investidores 
foram superiores às emissões 
de títulos, em R$ 23,33 milhões. 

A Dívida Pública Mobiliária 
Federal interna (DPMFi), que 
é a parte da dívida pública que 
pode ser paga em reais, fi cou 
praticamente estável (redução 
de 0,02%) em R$ 3,311 trilhões. 
O estoque da Dívida Pública 
Federal Externa, captada do 
mercado internacional, teve 
aumento de 6,88%, encerrando 
o mês passado em R$ 127,07 
bilhões (US$ 38,78 bilhões). A 
variação do endividamento do 
Tesouro pode ocorrer por meio 

Esse crescimento da dívida ocorreu devido aos gastos com juros 

no valor de R$ 30,97 bilhões.

ONU condena 
ataque no 
Egito

O secretário-geral da ONU, 
António Guterres, e o Con-
selho de Segurança das 
Nações Unidas condenaram 
de forma veemente o ataque 
realizado na última sexta-
-feira (24) numa mesquita 
na cidade de Bir al-Abed, 
no norte do Sinai, no Egito. 
O atentado deixou mais de 
300 mortos e mais de uma 
centena de feridos. 

Em nota emitida por seu 
vice-porta-voz, Farhan Haq, 
Guterres enviou “profundas 
condolências” ao governo 
e à população do Egito e 
desejou rápida recuperação 
aos feridos. Ele pediu que 
os responsáveis pelo ataque  
sejam rapidamente levados 
à justiça.

O Conselho de Segurança 
das Nações Unidas também 
condenou o “ataque terro-
rista hediondo e covarde” e 
reafi rmou que o terrorismo 
em todas as suas formas e 
manifestações constitui uma 
das ameaças mais graves à 
paz e segurança internacio-
nais (ONU News).

A queima de fogos no tra-
dicional Réveillon na Praia de 
Copacabana, no Rio de Janeiro, 
contará com 17 minutos para 
comemorar a chegada de 2018. 
A noite terá ainda shows de 
Anitta, Frejat e a presença das 
campeãs do Carnaval 2017, Por-
tela e Mocidade. O público que 
vai acompanhar a queima de 
fogos nas areias de Copacabana 
vai aproveitar um novo ângulo 
da festa: drones vão sobrevoar 
o show pirotécnico e transmitir 
as imagens para os telões.

Segundo a prefeitura do Rio, 
no último Réveillon, 2,7 milhões 
de pessoas vieram à capital 
fl uminense e movimentaram 
mais de R$ 2,2 bilhões. Para 
este ano, a meta é crescer 
15%. Para manter o turismo 
na cidade aquecido por mais 
tempo, a prefeitura esticou 
a programação do Réveillon 
deste ano, que começará no dia 
26 de dezembro. As atrações 
incluem uma apresentação do 

Tradicional queima de fogos na virada do ano em Copacaban.

A sul-africana Demi-Leigh 
Nel Peters, de 22 anos, foi 
eleita ontem (26) a Miss Uni-
verso 2017. Participaram da 
competição mais de 90 can-
didatas, dentre elas, a italiana 
Maria Miriam Polverino, de 25 
anos. A Miss Brasil Monalysa 
Alcântara, de 18 anos, fi cou 
entre as 10 semifi nalistas. A 
colombiana Laura Gonzalez 
fi cou em segundo lugar e a 
Miss Jamaica, Davina Bennett, 
em terceiro. 

No verão passado, a modelo 
sul-africana se envolveu em 
polêmicas acerca da AIDS, 
após usar luvas para servir 
comida a crianças portadoras 
do vírus. Segundo a imprensa 
sul-africana, ela ainda foi 
acusada de racista, pois o 
local em que realizou trabalho 
voluntário, Soweto, tem popu-
lação  majoritariamente negra. 
Durante a disputa, a jovem 
administradora de empresas 
declarou que a “AIDS é um 
grande problema no meu país, 
África do Sul”, e que “esperava 
poder se empenhar com esse 
tema”.

A Miss Universo falou 
também sobre disparidade 
salarial entre gêneros ao ser 

Participaram da competição mais de 90 candidatas.
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Dívida pública sobe 0,22% em 
outubro para R$ 3,4 trilhões

A Dívida Pública Federal – que inclui o endividamento interno e externo do Brasil – aumentou em R$ 8 
bilhões em outubro

mas a dívida vai encerrar o ano 
dentro do intervalo do PAF. “Em 
outubro, houve baixa liquidez 
[recursos disponíveis] no merca-
do doméstico de títulos púbicos. 
Houve alguma aversão a risco 
no mercado externo e alguma 
apreensão no mercado interno 
em função de expectativas da 
reforma da Previdência e a con-
tinuidade das reformas”, disse 
Secunho. Ele acrescentou que 
outubro foi “mais desafi ador”, 
que setembro, com aumento de 
taxas de juros.

Em outubro, os maiores 
detentores da dívida pública 
eram os fundos de Previdência 
(25,37%) . O estoque desse 
grupo passou de R$ 834,76 
bilhões para R$ 840,17 bilhões, 
entre setembro e outubro. Em 
seguida, estão as instituições 
fi nanceiras, com 21,5%, os fun-
dos de investimentos (25,96%), 
os investidores estrangeiros 
(12,78%), o governo (4,69%), 
seguradoras (4,03%) e outros 
(5,66%) (ABr).

da oferta de títulos públicos em 
leilões pela internet (Tesouro 
Direto) ou pela emissão direta. 

Além disso, pode ocorrer assi-
natura de contratos de emprés-
timo para o Tesouro, tomado 
de uma instituição ou de um 
banco de fomento, destinado 
a fi nanciar o desenvolvimento 
de uma determinada região. Já 
a redução do endividamento se 
dá, por exemplo, pelo resgate 

de títulos. De acordo com o 
Plano Anual de Financiamento 
(PAF), a dívida pública poderá 
fechar este ano entre R$ 3,45 
trilhões e R$ 3,65 trilhões.

O coordenador-geral de Ope-
rações da Dívida Pública, Le-
andro Secunho, afi rmou que 
em outubro houve muita vola-
tilidade (fortes oscilações) no 
mercado, com as indefi nições 
sobre a reforma da Previdência, 

Sul-africana Demi-Leigh Nel 
Peters é eleita Miss Universo

questionada sobre a maior 
situação que as mulheres en-
frentam no trabalho. Modelo 
sul-africana e formada em 
Administração de Empresas 
pela Universidade de North 
West, Demi-Leigh Nel Peters, 
recebeu, além da coroa, um 
apartamento de luxo em Nova 
York, onde morará durante 
um ano, e diversos outros 

prêmios. 
O evento aconteceu no 

Planet Hollywood, em Las 
Vegas e, pela primeira vez, 
os países de Camboja, Laos e 
Nepal tiveram representantes 
no concurso. Outra inovação 
foi a divisão do concurso em 
grupos regionais, de acordo 
com o continente de cada 
participante (ANSA).

Réveillon 2018 em Copacabana terá 
17 minutos de queima de fogos

Cirque du Soleil, no Parque 
Olímpico, e um show da Orques-
tra Tabajara, em Copacabana.

A programação termina no 
dia 6 de janeiro, com um desfi le 
na Av. Atlântica, em Copacaba-
na, das baterias das 13 escolas 
de samba do Grupo Especial. 
Elas irão até o palco montado 
para a festa de Réveillon, para 

se juntar ao espetáculo da Or-
questra Sinfônica Brasileira. “O 
Réveillon deste ano será exube-
rante. A prefeitura vai dobrar o 
número de guardas municipais 
em Copacabana para manter 
o bairro sem problemas de or-
dem urbana”, disse o prefeito 
Marcelo Crivella, ao anunciar 
os detalhes (ABr).

Bolzano é província com melhor 
qualidade de vida na Itália
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A - Busca por Talentos
L’Oréal Brasil está com as inscrições abertas para o Programa de Está-
gio 2018. Com vagas em oito áreas da Companhia - Marketing, Digital, 
Finanças, Trade Marketing e Comercial, Laboratório, Pesquisa com 
Consumidor, Supply Chain e Recursos Humanos -, as equipes de seleção 
buscam perfi s que possam contribuir com os objetivos de crescimento 
do Grupo e desafi ar o status quo. O novo recrutamento tem o desafi o 
de levar diversidade de histórias para o ambiente corporativo, contando 
com jovens com novas ideias, coragem e que façam questionar o dia a 
dia. As inscrições e mais indormações: Instagram: (@lorealtalentos). 
Facebook: (facebook.com/lorealtalentos).

B - Gestão e Liderança
A Alterdata, uma das maiores empresas brasileiras desenvolvedoras 
de software do país, está com 96 vagas abertas em 29 cidades do país. 
Apenas na matriz da empresa, em Teresópolis, estão abertas 45 posi-
ções. A empresa também possui vagas exclusivas para candidatos com 
defi ciência. Há oportunidades para os cargos de Auxiliar Administrativo 
(PCD), Consultor Comercial (Immobile, Pack, Scity Shop e Shop), Ge-
rente de Filial, Programador (Android, Back End, Delphi, Front End 
Java e Web) e Técnico de Suporte (ERP, Pack e Shop). Os candidatos 
aos cargos de gerência devem ter experiência em gestão de pessoas 
e liderança, além de conhecimentos em vendas externas, técnicas de 
negociação e informática. Mais informações: (https://www.alterdata.
com.br/contato/trabalhe-conosco). 

C - Programa de Estágio 
A Henkel, líder global em marcas e tecnologias em três áreas de negócios: 
Adhesive Technologies, Beauty Care e Laundry & Home Care, recebe 
até quinta-feira (30), inscrições para seu Programa de Estágio pelo 
site (www.ciadeestagios.com.br/henkel). As vagas são para São Paulo, 
Jundiaí, Itapevi e Diadema. Para participar é preciso ter conhecimento 
intermediário ou avançado de inglês e estar cursando o penúltimo ano 
de graduação dos cursos de Administração, Engenharias, Química, 
Economia, Relações Internacionais, Marketing, Comunicação Social, 
Comércio Exterior e áreas afi ns. Os estudantes selecionados precisam 
ter disponibilidade para estagiar de vinte a trinta horas semanais. O 
programa de estágio tem duração de dois anos e as contratações terão 
início a partir de janeiro

D - Unicamp Lidera
A Unicamp assumiu a liderança do ranking QS Brics 2017/2018 entre as 
universidades brasileiras, conforme relatório divulgado no úçtimo dia 23 pela 
consultoria internacional Quacquarelli Symonds, responsável pela avaliação. 
A relação considera 300 universidades do Brasil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul, os chamados Brics, países com economias emergentes. A Unicamp 
aparece na 12ª classifi cação no ranking, seguida pela USP, que está em 13° 
lugar, empatada com a Saint Petersburg State University (Rússia). Na edição 
anterior, a Unicamp estava na mesma 12ª posição, mas a USP detinha o 10º posto.

E - Lavanderias no Exterior
A Lava e Leva está expandindo as fronteiras do Brasil. A empresa abrirá 
duas lavanderias no exterior, uma no Paraguai e uma no Equador em 2018. 
A rede foi criada desde o início para ser uma franquia inovadora e que 
oferecesse uma alternativa para a dona de casa que não tem condições de 
pagar uma empregada doméstica ou diarista e que precisa de uma solução 
para os cuidados das roupas da família, mas também atende pessoas que 
moram sozinhas e clientes que querem lavar peças avulsas sem contrato 
mensal. Uma vez por semana o cliente leva a roupa e a recebe lavada, 
seca, passada, dobrada e embalada. É só chegar em casa e colocar no 
armário. Mais informações: tel. (44) 3025-1566 (www.imcgrupo.com).

F - Congresso de Neurogenética
Com o objetivo de discutir temas ligados às doenças neurológicas de 
origem genética, incluindo aspectos clínicos e questões relacionadas ao 
diagnóstico e tratamento dessas enfermidades, será realizado nos dias 
23 e 24 de março de 2018 o I Congresso Brasileiro de Neurogenética. O 
evento, que acontecerá no Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel, é promovido 
pelo Departamento Científi co de Neurogenética da Academia Brasileira 
de Neurologia (ABN) e pela Associação Paulista de Medicina. O evento 
reunirá biomédicos, biólogos, geneticistas, neurocientistas, neurologistas 
clínicos da prática diária, neuropediatras e clínicos gerais, nacionais e 
internacionais, para a troca de experiências e conhecimentos na área. 
Mais informações: (http://associacaopaulistamedicina.org.br/atualizacao-
-medica/eventos/i-congresso- brasileiro-de-neurogenetica).

G - Marca mais Lembrada  
A Lorenzetti, líder em duchas, chuveiros, torneiras elétricas e aquecedores 
de água a gás, é a marca mais lembrada quando o assunto é Chuveiro 

Elétrico no Brasil e, por isso, foi reconhecida pelo Prêmio Folha Top 
of Mind. A 27ª edição da premiação ocorreu a partir de pesquisa apu-
rada pelo Instituto DataFolha, que apontou as marcas mais lembradas 
e, consequentemente, vencedoras de 63 categorias diferentes. Para 
realizar a pesquisa, profi ssionais do Instituto DataFolha percorreram o 
país, com o objetivo de descobrir a resposta dos brasileiros à pergunta: 
“qual a primeira marca que lhe vem à cabeça”? Nesta edição, o estudo 
contou com a participação de 7.344 entrevistados. Ao todo, 220 cidades 
de todos os Estados integraram a amostragem.

H - Cabeleireiro Profi ssional 
Um segmento que cresce cada vez mais é o da estética e beleza, sendo o 
curso de cabeleireiro um dos mais procurados, como acontece no Instituto 
Embelleze, que oferece o curso de ‘Cabeleireiro Profi ssional Academy 
Hair’. O curso capacita o estudante a realizar diferentes técnicas de 
atendimento em cortes, coloração, tratamentos capilares, modelagem 
e mudança de forma capilar, que engloba os serviços de alisamento, 
encacheamento e relaxamento. Além disso, aperfeiçoa os conceitos de 
excelência no atendimento ao cliente, assim como instrui sobre fatores 
comportamentais. O futuro profi ssional ainda aprende conceitos sobre 
tricologia, biossegurança, visagismo e a propor mudanças no visual, 
sempre zelando pelo estilo singular de cada um. Saiba mais em (www.
meuinstitutoembelleze.com).

I - Estágio de Férias
A BASF, empresa química líder em inovação, anuncia o lançamento do 
Summer Job 2018, seu programa de estágio de férias. As vagas são para 
as áreas de Contabilidade, Controladoria Regional e Controladoria de 
Tintas Decorativas Suvinil, no escritório da empresa, em São Paulo.  Os 
interessados podem se inscrever até quinta-feira (30) pelo site: (https://
recrutamento.ciadeestagios.com.br/basf/#programas). O processo de 
seleção inclui dinâmicas de grupo e entrevistas junto a executivos da 
empresa. Interessados devem se formar em dezembro de 2019, além de 
ter experiência acadêmica, conhecimento intermediário do programa 
Excel e inglês avançado. O programa Summer Job da BASF tem duração 
de um mês e os selecionados iniciam o estágio em janeiro.

J - Quinhentos mil Eixos 
A ZF celebra neste mês a marca de 500 mil eixos produzidos em sua 
planta de Sorocaba. A produção foi iniciada em 1985, ano em que a 
média mensal de produção alcançada foi de 148 equipamentos. Em 
três décadas, a ZF fez história atendendo a demanda de mercado com 
produtos pioneiros e robustos, para utilização em operações severas e 
ininterruptas no campo e em canteiros de obras. Dois desdobramentos 
deram rumo a essa trajetória: o primeiro foi a expansão e moderniza-
ção da cultura canavieira para atender às necessidades do Proálcool; 
o segundo desdobramento foi a enorme expansão da fronteira agrícola 
pelos cerrados, agora tomados por gigantescas culturas de soja e cereais. 
Saiva mais em (www.zf.com). 

A - Busca por Talentos
L’Oréal Brasil está com as inscrições abertas para o Programa de Está-

D - Unicamp Lidera
A Unicamp assumiu a liderança do ranking QS Brics 2017/2018 entre as 

Comunicação e 
liderança: por que elas 

devem caminhar juntas?

Um bom líder utiliza 

a comunicação a seu 

favor. Mas, afi nal, como 

aplicar essa habilidade 

na prática? 

Comunicar é partilhar, 
tornar comum. Portan-
to, pressupõe a intera-

ção e, principalmente, o saber 
ouvir. Quando o assunto é 
liderança, ela é o instrumento 
básico capaz de promover e 
multiplicar mudanças positi-
vas, além de ser fundamental 
para gerar laços de confi ança 
com equipe, pares, gestores e 
clientes.

Como gestor, comunicar aos 
liderados “o que fazer” e “como 
fazer” é um dos princípios 
básicos a serem trabalhados. 
É importante também deixar 
claro o “por que fazer”, ou seja, 
o propósito das coisas. Isso 
vai gerar atitude, motivação e 
engajamento, além de trazer 
resultados transformadores e 
vantagens competitivas.

A comunicação deve ser 
vista pelas empresas como 
uma competência, que pode e 
deve ser desenvolvida. Entre-
tanto, muitas vezes é apontada 
como a grande difi culdade das 
companhias para atingirem 
seus objetivos. Já que, infeliz-
mente, nem todos os gestores 
compreendem a necessidade 
de aprimorar essa habilidade. 
Como podemos mudar esse 
cenário?

Primeiramente, é preciso 
enxergar esse processo como 
uma grande oportunidade. Os 
líderes precisam trabalhar com 
consciência, a fi m de reverter 
o paradigma “problema de co-
municação” em “oportunidade 
pela excelência da comunica-
ção”. Afi nal, comunicar bem 
é essencial para que o gestor 

consiga contribuir com o de-
senvolvimento do negócio, já 
que a comunicação permeia 
praticamente todos os proces-
sos de uma gestão. 

Quando um novo funcio-
nário entra na empresa, por 
exemplo, somente com uma 
comunicação bem estruturada 
é possível inseri-lo na sua nova 
equipe, promover a integra-
ção, apresentar os valores e 
objetivos da companhia e a 
importância do trabalho dele 
para o alcance das metas. Mas 
o que é preciso para aprimorar 
esse processo e usá-lo a nosso 
favor? Praticar. Tomar cons-
ciência dos nossos padrões 
de comunicação, dos sinais e 
reações dos liderados, pedindo 
sempre o feedback deles. 

O foco não pode ser pessoal, 
mas sim na relação com o outro. 
Muitas vezes, achamos que 
nos comunicamos bem, mas 
frequentemente as pessoas são 
infl uenciadas pela forma como 
se sentem em relação a si e não 
pelo que falam. É importante 
ainda adaptar a comunicação 
ao tipo de interlocutor, tendo 
consciência sempre que, entre 
o estímulo e a reação, deve 
estar o empenho em fazer o 
que é certo.

Investir na melhoria do 
processo de comunicação é 
investir em relacionamento, 
engajamento e assertividade 
das ações de liderança. A 
responsabilidade por esse 
aperfeiçoamento é tanto dos 
líderes como também das em-
presas, que podem criar trilhas 
de desenvolvimento para essa 
competência.

 
(*) - Graduada em Administração 

de Empresas pela PUC-MG e 
especialista em Finanças pela 

Fundação Dom Cabral, é Diretora 
de Serviços na LG lugar de gente e 

Diretora de Operações na eguru e w3.

Renata Martins (*)

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

CRCSP INCENTIVA
CAMPANHA #DIADEDOAR

Uma campanha para promover a solidariedade e a cultura 

em 2017 será comemorado em 28 de novembro. 

Black 
Friday e Cyber Monday

Maioria ainda não crê que o país superou a crise.

O Produto Interno Bruto (PIB) é um dos 
indicadores mais utilizados na macroeconomia, 
tendo como foco, quantifi car a atividade 
econômica

Os fatores que mais infl uenciam na expansão do PIB são: 
consumo privado, investimentos privados, gastos públicos 
e balança comercial. Apesar da previsão do Banco Central 

indicar que em 2017 o Brasil crescerá 0,7%, a maioria dos inves-
tidores ainda não acredita que o país superou a crise.

Além do crescimento do PIB, dados divulgados pela Pnad 
Contínua apontaram a taxa de desemprego no país em 12,4% no 
terceiro trimestre de 2017, resultando na menor do ano. Trata-
-se de uma queda de 3,9% em relação aos três meses anteriores. 
Porém, ainda com essa leve melhora no atual quadro econômico, 
os investidores se mantem cautelosos na hora de investir. Em 
uma pesquisa elaborada pela Nova Futura Investimentos, com 100 
investidores, 61% dos entrevistados afi rmam não acreditar que o 
país já tenha superado a crise e que a economia voltará a crescer.

“Foi a mais longa crise que o país viveu. Isso faz com que muitos 
investidores que sofreram nos últimos anos ainda sejam receosos 

No fi nal de semana da Black 
Friday (24 a 26 de novembro), 
as vendas nos comércios de rua 
e shoppings centers cresceram 
4,9% em todo o país, abaixo do 
crescimento de 11,0% verifi cado 
no mesmo período de 2016 (com-
parado a 2015), conforme revela 
o Indicador Serasa Experian de 
Atividade do Comércio – Black 
Friday 2017. Durante a semana 
da data, de 20 a 26 de novembro 
(Black Week), as vendas caíram 
0,8% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior.

Para os economistas da Se-
rasa Experian, a Black Friday 

vem se consolidando como 
mais uma data importante do 
varejo nacional e, apesar de 
ter crescido menos do que no 
ano passado, as vendas neste 
ano foram impulsionadas pela 
recuperação da renda real dos 
consumidores e pelas melhores 
condições de crédito. Os dados 
também revelaram que a Black 
Friday é um fenômeno de curtís-
simo prazo pois, apesar de várias 
lojas terem anunciado ofertas 
desde o início da semana (Bla-
ck Week), as vendas somente 
cresceram no fi nal de semana 
(Serasa Experian).

O mercado fi nanceiro reduziu 
a projeção para a infl ação. A es-
timativa para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) caiu de 3,09% para 3,06%, 
este ano, e de 4,03% para 4,02% 
para 2018. A estimativa consta do 
boletim Focus, uma publicação 
divulgada no site do Banco Cen-
tral (BC) todas as segundas-feiras 
com projeções para os principais 
indicadores econômicos.

As projeções para 2017 e 2018 
permanecem abaixo do centro 
da meta de 4,50%, que deve 
ser perseguida pelo BC. Essa 

meta tem ainda um intervalo 
de tolerância entre 3% e 6%. 
Para alcançar a meta, o BC usa 
como principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, 
atualmente em 7,5% ao ano. 

A expectativa do mercado 
fi nanceiro para a Selic ao fi nal 
de 2017 e de 2018 segue em 
7% ao ano. A estimativa para a 
expansão do Produto Interno 
Bruto (PIB, a soma de todos 
os bens e serviços produzidos 
no país), foi mantida em 0,73% 
este ano, e ajustada de 2,51% 
para 2,58% para 2018 (ABr).

R
ep

ro
du

çã
o

Tânia Rêgo/ABr

61% dos investidores não acreditam 
que o Brasil superou a crise econômica

com a possível melhora do cenário. Sem dúvida esta falta de pers-
pectiva prejudica a retomada do crescimento, que poderia ser 
mais acelerada”, revela Pedro Paulo Silveira, economista-chefe 
da Nova Futura Investimentos.

Tratando-se do Ibovespa, o principal indicador de desempe-
nho das ações negociadas na Bovespa, esse ano ultrapassou 78 
mil pontos atingindo sua maior pontuação histórica, deixando o 
mercado mais otimista e consequentemente, o investidor estran-
geiro. Mas, mesmo com as altas da Bolsa 64% dos entrevistados 
afi rmam não terem alterado o volume de suas negociações. “Isso 
comprova que mesmo os números começando a mostrar sinais de 
recuperação, os investidores brasileiros ainda estão observando 
o que irá acontecer”, fi naliza Silveira.

Black Friday impulsiona varejo 
e vendas sobem

Mercado fi nanceiro 
reduz projeção da 

infl ação para 3,06%

Infl ação baixa aumenta poder de compra e benefi cia 

consumidores.



Cultura não preventiva e 
utilização não consciente são 

os fatores que encarecem
os planos de saúde

Mais de 70% dos 

funcionários de 

empresas consideram 

o plano de saúde o 

principal benefício que 

recebem

Não é incomum que pes-
soas aceitem trabalhar 
até por salários mais 

baixos, apenas para terem 
direito ao convênio médico, já 
que depender da saúde pública 
é praticamente inviável por to-
dos os motivos já conhecidos. 

Mas o alto custo do serviço 
acaba se tornando um pesadelo 
tanto para quem não tem o 
benefício e precisa contratar 
de forma particular, como para 
o empregador, que tem este 
item como o de maior custo em 
sua folha de pagamento, além 
das próprias operadoras, que 
disponibilizam, comercializam 
e administram os planos de 
saúde, mas que pagam caro, 
principalmente pelos proce-
dimentos hospitalares.

Há uma questão de com-
portamento sociocultural 
que pode ser considerada um 
motivo crucial para os altos 
preços dos planos de saúde: 
a falta de conscientização da 
importância de uma política 
de prevenção a doenças, e que 
seja levada a sério por todos 
os envolvidos - pacientes, 
empregadores, operadoras 
e até mesmo os hospitais e 
profi ssionais da saúde.

Imaginemos o seguinte ce-
nário: se ao invés de procurar 
o pronto-socorro várias vezes 
por ano para ser atendido 
por causa de crises alérgico-
-respiratórias, o paciente fosse 
uma única vez ao alergologista, 
ele certamente sairia de lá com 
pedidos de exames para inves-
tigar o motivo da doença e com 
uma indicação de tratamento 
para o mal crônico. 

Ainda que isso não trouxes-
se cura imediata, certamente 
preveniria crises e, assim, 
diminuiria as idas ao pronto-
-atendimento, o que contri-
buiria sensivelmente para uma 
diminuição de custos, além 
de atingir o mais importante, 
que é a melhora da saúde do 
paciente. 

Esse comportamento mul-
tiplicado milhões de vezes 
impacta visivelmente os custos 
dos procedimentos. Nos aten-
dimentos em prontos-socor-

ros, os médicos muitas vezes 
solicitam uma quantidade de 
exames até maior do que o 
necessário, já que precisam 
se cercar de dados para, en-
tão, encaminhar o paciente 
ao especialista adequado ou 
simplesmente medicá-lo pa-
liativamente para amenizar 
a crise.

Há um pensamento geral e 
equivocado sobre a utilização 
dos serviços dos planos de saú-
de que pode variar na forma, 
mas são iguais na essência. 
Funcionários que recebem o 
benefício, pensam: “é de graça, 
então posso usar bastante”; 
pacientes privados pensam: 
“estou pagando, então posso 
usar bastante”; empregadores 
pensam: “já que ofereço plano 
médico, meus funcionários po-
dem usar bastante”; médicos 
pensam: “já que o plano médico 
cobre, vou pedir vários exa-
mes”, e assim cria-se um ciclo 
vicioso que só faz encarecer o 
mercado.

Os planos de saúde funcio-
nam de forma semelhante às 
seguradoras. Quanto maior o 
risco de sinistro, mais alto o va-
lor da apólice. No caso dos con-
vênios médicos, se a demanda 
dos pronto-atendimentos e 
pedidos de exames for grande, 
isso refl ete diretamente no 
custo dos serviços.

As pessoas estão vivendo 
por mais tempo, mas sem uma 
cultura de prevenção a doen-
ças, envelhecem com pouca 
qualidade, adoecem mais, 
utilizam os serviços médicos 
com maior frequência e, por 
isso, não apenas pagam mais 
caro devido à sua faixa etária, 
como também alimentam a 
cadeia comportamental que 
onera o sistema.

Como a maioria dos usuá-
rios de planos de saúde são 
funcionários de empresas que 
oferecem este benefício, se os 
empregadores implantarem 
programas efetivos e contínuos 
de prevenção a doenças, não 
apenas estarão investindo em 
melhor qualidade de vida dos 
seus colaboradores, como esta-
rão construindo uma mudança 
fundamental no sistema fi nan-
ceiro da saúde privada no país.

(*) - Médico cirurgião cardíaco, é CEO 
do Consulta do Bem, plataforma/

app que oferece uma ampla rede de 
serviços particulares de saúde, que 

conta com mais de 2 mil clínicas, 
quase 30 laboratórios e cerca de 10 

hospitais cadastrados e em expansão 
diária.

Marcus Vinícius Gimenez (*)
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Arábia Saudita 
cria aliança contra 
terrorismo

A Arábia Sadita lançou uma co-
alizão para combater o terrorismo 
que conta com o apoio de 40 países 
muçulmanos, a maioria sunita. O 
anúncio foi feito em Riade pelo 
príncipe saudita Mohammed bin 
Salman. Batizada de Aliança Militar 
Islâmica (AMI), a entidade já tem 
sido chamada de “OTAN árabe”, 
em referência à Organização do 
Tratado do Atlântico Norte que une 
a Europa e a América do Norte em 
ações militares. 

O príncipe herdeiro, de 32 anos, 
afi rmou que os países “farão tudo 
o que puder para que o terrorismo 
seja apagado da face da Terra”. 
Além de expressar solidariedade 
aos 300 mortos do atentado terro-
rista de sexta-feira (24) contra uma 
mesquita da Península do Sinai, no 
Egito, Salman afi rmou que ataques 
deste tipo consolidam a aliança 
entre os países muçulmanos. 

A AMI reúne 40 países muçul-
manos da Ásia e África, entre eles 
Nigéria, Somália e Paquistão. Ou-
tras nações do continente asiático 
resolveram não participar, como o 
Irã - rival xiita da Arábia Saudita -, 
Síria e Iraque. Na última semana, o 
príncipe herdeiro e líder da Arábia 
Saudita entrou em uma polêmica 
ao acusar o guia supremo do Irã, 
aiatolá Ali Khamenei, de ser o “novo 
Hitler do Oriente Médio”(ANSA).

O trabalhador que receber 
menos de R$ 937 ao mês 
(salário mínimo), ao realizar 
trabalho intermitente, deverá 
recolher alíquota de 8% de 
contribuição previdenciária 
sobre a diferença entre o que 
recebeu e o mínimo. O esclare-
cimento foi feito pela Receita 
Federal no Ato Declaratório 
Interpretativo (ADI) RFB nº 6, 
publicado na edição de ontem 
(27) do Diário Ofi cial da União.

A Receita Federal lembra 
que a reforma trabalhista, 
efetuada pela Lei nº 13.467 de 
2017, trouxe a possibilidade 
de o segurado empregado 
receber valor mensal inferior 
ao salário mínimo, como no 
caso de trabalho intermitente, 
que permite o pagamento por 
período trabalhado, podendo 
o empregado receber por 
horas ou dia de trabalho. O 
recolhimento complementar 
será necessário caso a soma 
de remunerações auferidas 
de um ou mais empregadores 
no período de um mês seja 
inferior ao salário mínimo.

Segundo a Receita, o reco-
lhimento complementar da 
contribuição previdenciária 
deverá ser feito pelo próprio 
segurado até o dia 20 do mês 

O recolhimento complementar da contribuição será feito pelo 

próprio segurado.

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou 
a admissibilidade da proposta 
que inclui, entre as obrigações 
do Estado, elaborar e executar, 
de forma articulada com as vá-
rias esferas do poder público e 
da sociedade civil, planos nacio-
nal, estaduais e municipais de 
enfrentamento ao homicídio de 
jovens. A proposta foi relatada 
pelo deputado Tadeu Alencar 
(PSB-PE), que deu parecer fa-
vorável. Ainda segundo o texto, 
os planos de enfrentamento 
serão executados por meio de 
lei, de duração decenal.

A proposta é um dos projetos 
elaborados pela CPI da Câma-
ra que investigou a violência 
contra jovens negros e pobres 
no Brasil. A CPI, concluída 
em 2015, foi presidida pelo 

deputado Reginaldo Lopes 
(PT-MG) e teve como relatora 
a deputada Rosangela Gomes 
(PRB-RJ). Em outubro, o 
Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef) divulgou 
um relatório que aponta que o 
Brasil tem a sétima maior taxa 
de homicídios de adolescentes 
(10 a 19 anos) do mundo, com 
59 assassinatos para cada grupo 
de 100 mil adolescentes. 

O País fi ca atrás apenas da 
Síria (330), Iraque (134), Ve-
nezuela (97), Colômbia (71), 
El Salvador (66) e Honduras 
(65). A proposta será anali-
sada agora por uma comissão 
especial, criada especialmente 
para esse fi m. Se o texto for 
aprovado, será submetido 
a dois turnos de votação no 
Plenário (Ag.Câmara).

Relator do projeto, Tadeu Alencar.

A Comissão de Agricultura da 
Câmara aprovou a renegociação 
de dívidas oriundas de operações 
de crédito rural ou agroindustrial 
contratadas por produtores rurais 
e suas cooperativas ao amparo do 
Proálcool. A medida está prevista 
no projeto do deputado Jovair 
Arantes (PTB-GO), que estabe-
lece as seguintes condições: 
 • atualização do saldo deve-

dor a ser renegociado pelos 
encargos de normalidade, 
com expurgo de multas 
ou quaisquer encargos por 
inadimplemento; - rebate 
na data da renegociação 
de 50% sobre os saldos 
devedores atualizados; - 
prazo de pagamento do 
valor renegociado de até 
15 anos, com até três anos 
de carência; - taxa efetiva 
de juros de 3% ao ano; 

 • bônus de adimplência de 
15% sobre o valor das par-
celas pagas até a data de 
vencimento.

O Prálcool, que teve fim 
em 1990, foi um programa de 
substituição dos combustíveis 
veiculares derivados de petró-
leo, como a gasolina, por álcool 

Roberto Balestra: produtores que aderiram ao Proálcool 

encontram-se em sérias difi culdades fi nanceiras.

Um dos projetos altera a 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal para excetuar as 

ações de segurança pública 
da aplicação das sanções de 
suspensão de transferências 
voluntárias. O outro, institui o 
Estatuto da Segurança Privada 
e da Segurança das Instituições 
Financeiras.

O projeto livra a área de 
segurança pública de estados 
e municípios de um possível 
corte de verbas por parte da 
União. Isso porque coloca a 
segurança pública ao lado da 
educação, da saúde e da assis-
tência social entre os setores 
imunes à suspensão de trans-
ferências voluntárias de recur-
sos da União para prefeituras 
e governos estaduais. Esses 
convênios fixam obrigações 
para os benefi ciários, que, se 
não cumpridas, sujeitam o ente 
à sanção temporária de não 
recebimento de novas verbas.

O outro projeto, faz parte do 
pacote relacionados à segu-
rança pública que se tornaram 
prioridade da pauta do Senado 
nas últimas semanas. O estatuto 
trata dos serviços de segurança 
privada e sobre a segurança das 
instituições fi nanceiras, disci-

Os dois projetos, que tratam de segurança pública, ganharam regime de

urgência na última semana.

Reforma é necessária 
para ‘evitar sacrifícios 
maiores’

O senador Sérgio de Castro 
(PDT-ES), disse esperar que 
a reforma da Previdência che-
gue logo ao Senado, para ser 
aperfeiçoado. O parlamentar 
lembrou que, assim como gerou 
polêmica em todos os países 
onde já foi discutido, o tema 
também enfrenta resistência 
da população brasileira.

Ele vê a rejeição dos cidadãos 
à reforma da Previdência como 
“algo natural”, uma vez que 
todas as alterações pretendidas 
pelo governo exigem sempre 
maior esforço da geração na 
qual acontecem. O senador 
disse que essas pessoas têm 
razão, já que não são culpadas 
pelos desequilíbrios fi nanceiros 
da Previdência, o senador disse 
que o problema deve ser enca-
rado com racionalidade.

Mas para ele as medidas, que 
deixaram de ser tomadas nas 
décadas passadas, precisam 
acontecer agora, pois seriam 
inadiáveis e evitariam que o Bra-
sil sofra piores consequências. 
“E é imperioso agir logo, antes 
que esse quinhão de sacrifício 
se torne muito maior, ou que 
cheguemos a um desastre de 
proporções iguais ou piores que 
aquele enfrentado recentemente 
pela Grécia, depois de muita con-
vulsão e de ações que resultaram 
em nada, a não ser, na debacle 
daquele país” (Ag.Senado).
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Senado pode votar propostas 
para área de segurança pública

Logo após destrancar a pauta com a votação da MP que cria a Agência Nacional de Mineração (ANM), 
os senadores podem votar, hoje (28), dois projetos que tratam de segurança pública e que ganharam 
regime de urgência na última semana

plinando a autorização prévia e 
a fi scalização da Polícia Federal 
para os serviços de segurança 
privada e para o plano de se-
gurança em dependências de 
instituições fi nanceiras.

Também trata do funciona-
mento das escolas de formação; 
do uso de produtos controlados 
de uso restrito, armas de fogo 
e de menor potencial ofensivo; 
da prestação do serviço em 
espaços de uso comum do 

povo, transportes coletivos, 
estabelecimentos prisionais, 
portos e aeroportos, estabele-
cimentos públicos e privados e 
áreas públicas; dos requisitos 
para exercício profi ssional, bem 
como direito a seguro de vida, as-
sistência jurídica e piso salarial 
fi xado em acordos e convenções 
coletivas, que também podem 
ajustar a jornada de trabalho.

Ainda na área de segurança 
pública, os senadores podem 

votar, em primeiro turno, a 
proposta, que cria o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Segurança Pública, que 
passa a receber dois tributos 
pagos pelas indústrias de ar-
mas e material bélico: o IPI, 
recolhido pela União, e o ICMS, 
cobrado por estados. O fundo 
é formado ainda pelo Imposto 
Sobre Serviços (ISS) pago pelas 
empresas de segurança privada 
aos municípios (Ag.Senado).

Trabalhador que receber menos que o 
mínimo fará recolhimento complementar

seguinte ao da prestação do 
serviço. Caso não faça o reco-
lhimento, não será computado 
o tempo de contribuição para 
receber os benefícios previden-
ciários e para o cumprimento 
do prazo de carência. Essa 
complementação já era prevista 
para o caso do contribuinte in-
dividual. No caso de empregado 
não existia essa previsão.

A Receita esclarece que a 
MP estabeleceu essa previ-
são e criou para o segurado 
empregado a possibilidade de 

complementação da contri-
buição até o valor relativo ao 
salário mínimo, especifi cando 
que a alíquota aplicada será a 
mesma da contribuição do tra-
balhador retida pela empresa. 
“Todavia, a referida MP não 
fi xou a data de vencimento 
dessa contribuição, nem dei-
xou claro qual seria a alíquota 
aplicada, sendo necessária a 
publicação do ADI”, diz a Re-
ceita. A MP foi editada neste 
mês para ajustar pontos da 
Reforma Trabalhista (ABr).

Aprovada a renegociação de 
dívidas de produtores do Proálcool

combustível com fi nanciamento 
do governo federal a partir 
de 1975 em razão da crise do 
petróleo de 1973. O relator na 
comissão, deputado Roberto 
Balestra (PP-GO), recomendou 
a aprovação da matéria. Ele 
lembrou que, passados mais de 
40 anos do lançamento do Proál-
cool, inúmeros agricultores que 
aderiram à produção do biocom-
bustível encontram-se em sérias 
difi culdades fi nanceiras. 

Segundo ele, o endividamento 
dos produtores e cooperativas 

foi agravado pelo controle 
governamental sobre o preço 
da gasolina, ao qual se vin-
cula o mercado de etanol. “A 
renegociação proposta busca 
reverter esse quadro desanima-
dor, pois estabelece condições 
que buscam a recuperação da 
capacidade de pagamento dos 
produtores”, defendeu o relator. 
O projeto tramita em caráter 
conclusivo e ainda será analisa-
do pelas comissões de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Instituição de política 
para combater 

violência contra jovem



Esta é mais uma entre tan-

tas outras expressões que 

se vai repetindo vida afora 

sem se ater ao seu sentido, 

à sua origem ou sequer ao 

seu signifi cado

Cada vez que algo está mais 
do que evidente para todo 
mundo e alguém se recusa 

a ver, mesmo o fato estando “na 
cara”, lá vem o chavão “O pior 
cego é o que não quer ver”...  

Isso, aliás, pode se aplicar nas 
telenovelas em relação a todo 
“mocinho” ou “mocinha” da trama 
urdida pelo novelista. As mazelas 
e perfídias praticadas pelos vilões 
são tão meridianamente claras 
que só os “bonzinhos bobocas e 
babacas” não veem! Às vezes – 
melhor dizendo, quase sempre – a 
coisa é tão escrachada que até 
ofende a inteligência dos menos 
sábios dos espectadores de nove-
las (que, a bem da verdade, já não 
são tão sábios assim...).

Mas, no caso presente, de onde 
vem e a que vem essa conhecida 
e curiosa frase? 

A bem da verdade, o que se 
imagina é que todo cego quer 
ver. Afinal, segundo informa o 
Instituto Thea de Optometria 
Comportamental Internacional, 
“o sistema visual aporta 80% 

da informação sensorial. O 

processamento da informação 

visual é um aspecto-chave para 

o entendimento do mundo”. 
Isso signifi ca que, sem a visão, 
perde-se enorme parte da capa-
cidade de percepção do entorno 
do mundo! O mesmo instituto vai 
além, afi rmando: “A percepção 

visual serve para identifi car, 

classifi car, organizar, arma-

zenar e lembrar a informação 

apresentada visualmente”.

Pois bem, a nossa frase tem 
por base uma história real. (Aqui 
não posso deixar de comentar a 
repetidíssima e horrorosíssima 
expressão, vista em muitos livros 
e fi lmes, “este livro – ou fi lme – é 
baseado em fatos reais”! 

Basta uma refl exão rudimentar 
para perceber a aberração: se é 
fato, é obrigatoriamente real, 

porque se não fosse real, não seria 
fato, e sim boato...). 

Retomando nossa narrativa: 
o fato ocorreu em meados do 
século XVII, mais precisamente 
no ano de 1647, na cidade de 
Nimes, na França. Ali, o doutor 
Vincent de Paul D’Argent realizou 
a primeira cirurgia de transplante 
de córnea de que se tem notícia, 
em um aldeão de nome Angel. A 
operação foi um sucesso. Só que 
desagradou a quem mais deveria 
ter agradado: o paciente! Angel se 
sentiu horrorizado com o que viu. 
Disse que o mundo que imaginava 
era muito melhor. Absolutamente 
inconformado, pediu que lhe ar-
rancassem os olhos, porque não 
queria ver nada daquilo. O inusita-

do caso de tão estranha exigência 
acabou indo parar no tribunal em 
Paris e no Vaticano – uma vez 
que a igreja, naquela época, tinha 
grande poder decisório. O pedido 
de Angel, porém, teve ganho de 
causa, seus olhos foram retirados 
e ele passou para a história como 
“o cego que não queria ver”! 

No presente, pelo menos em 
nosso país, muitos cegos não 
veem não porque não eles quei-
ram, mas porque outras pessoas 
não querem – ou não permitem 
– que eles vejam! 

Isso ocorre quando a família 
de uma pessoa que faleceu não 
concorda com a doação de seus 
órgãos, entre eles a córnea! Se 
esse impedimento não ocorresse, 
e pessoas solidárias e humani-
tárias dessem autorização para 
que se procedesse à cessão dos 
olhos dos que se foram em bene-
fício dos que aqui permanecem, 
certamente haveria muito mais 
ex-cegos passando a desfrutar 
visualmente das belezas deste 
mundo multiforme e multicolori-
do ao seu redor!

Um exemplar clube de servi-
ços, o Lions, vem desenvolvendo 
intensa atividade nesse sentido, 
procurando motivar pessoas a 
colaborar, através do Banco de 
Olhos, com seus irmãos defi cien-
tes visuais.

Não se pense, porém, que a 
cegueira física impeça a atividade 
dos que querem agir. Há, uma 
instituição notável chamada ADE-
VA – Associação de Defi cientes 
Visuais e Amigos, que fi ca na rua 
São Samuel 174, na Vila Mariana. 
Seu ativo presidente Markiano 
Charan Filho, conta que, por ter 
nascido de 7 meses e ter precisa-
do fi car na incubadora, o excesso 
de oxigênio a que se viu exposto 
ocasionou-lhe a cegueira. “Mas 
minha infância”, conta ele, “foi 
como a de outras crianças, e fi z 
muita arte”.

Há muitos anos, ele foi meu 
aluno de Oratória e, no encer-
ramento do curso, proferiu um 
maravilhoso discurso intitulado 
“A ausência na presença”, em 
que dizia que a pior ausência dos 
pais em relação aos fi lhos não é 
a falta de presença física, mas a 
da atenção, do interesse, mesmo 
estando perto!

Markiano, que é o orgulhoso pai 
da Júlia, estudou na Escola Técni-
ca Federal, tendo sido o primeiro 
aluno defi ciente visual. É formado 
em Letras (língua e literatura in-
glesa) pela PUC São Paulo, e um 
exemplo de dedicação ao trabalho 
e ao desenvolvimento sociocultu-
ral! É um cego que vê, muito além 
dos horizontes físicos da visão! 

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 
Advogado e Jornalista. É Autor do 

livro “Falar Bem é Bem Fácil”,
e membro da Academia Cristã de 

Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.
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ALTERAÇÃO FREQUENTE DA JORNADA
Empresa pode alterar o quadro de horário com frequência, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA FOI DEMITIDA COM A FUNÇÃO DE DIRETORA 
EXECUTIVA, ESTAMOS ADMITINDO OUTRA COM SALÁRIO 
MENOR, COMO PROCEDER?

No caso em questão, se nesta função que será exercida não há outro 
empregado na mesma função que sirva de paradigma, a empresa 
poderá contratá-lo com salário menor do que o percebido pelo empre-
gado dispensado. Base legal: Art. 461 da CLT.

FALECIMENTO DE FAMILIAR DURANTE AS FÉRIAS
Funcionário durante o gozo de férias teve o falecimento da mãe, no 
retorno fará jus a licença prevista para o evento? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

GRAVIDEZ DURANTE O CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Funcionária foi contratada por meio de contrato de experiência, pode 
ser demitida caso constate gravidez? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REINTEGRAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL
Quando um funcionário é reintegrado por ordem judicial ao serviço, após 
ter ocorrido o pagamento de verbas rescisórias, devemos cancelar a resci-
são e o pagamento das verbas, manter a informação no registro funcional, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHAR EM FERIADO
Funcionário que possui cargo de gerencia e sem controle de jornada, 
sendo escalado para trabalhar no feriado, deve ser remunerado como 
horas extras? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

MARCAR O PONTO NO HORÁRIO DO ALMOÇO
Funcionário é obrigado a marcar o ponto no horário de saída e retorno do 
período do almoço? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Balanço Patrimonial - Em reais
Ativo  31/12/2016 31/12/2015
Circulante
 Caixa e equivalente de caixa (Nota 5) 5.201.547 8.102.893
 Contas a receber (Nota 6) 46.642.765 5.032.745
 Imóveis a comercializar (Nota 7) 19.506.868 14.090.793
 Outros créditos 36.649 119.245
 Imposto e contribuição diferidos        51.572       51.572

 71.439.401 27.397.248
Não circulante
 Realizável a longo prazo
 Contas a receber (Nota 6)                – 13.416.334
Total do ativo 71.439.401 40.813.582

Passivo e patrimônio liquido  31/12/2016 31/12/2015
Circulante
 Fornecedores 1.619.233 3.416.130
 Obrigações tributárias (Nota 9) 2.177.807 151.878
 Adiantamento de clientes (Nota 6) 1.794.353 2.889.534
 Dividendos fixos (Nota 10) 7.344.251 –
 Demais contas a pagar 289.840 96.724
 Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  36.134.338   1.227.769

 49.359.822   7.782.035
Não Circulante
 Impostos e contribuição diferidos (Nota 9) – 712.933
 Dividendos fixos (Nota 10) – 6.909.120
 Empréstimos e financiamentos (Nota 8)    2.719.250 15.380.290

2.719.250 23.002.343
Total do passivo  52.079.072 30.784.378
Patrimônio líquido (Nota 12)
 Capital social 12.161.722 12.161.722
 Lucros acumulados 6.298.066 –
 Reserva de lucros 900.541 –
 Prejuízos acumulados                –  (2.132.518)
Total patrimônio líquido  19.360.329 10.029.204
Total do passivo e patrimônio líquido 71.439.401 40.813.582

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

          2016           2015
Receita líquida 41.161.944 22.596.179
Custo dos imóveis vendidos (28.317.506) (15.188.432)
Lucro bruto (Nota 13)  12.844.438    7.407.747
Despesas operacionais (Nota 14)
Despesas gerais e administrativas (1.679.496) (1.519.028)
Despesas com vendas   (1.247.105)   (1.700.518)

  (2.926.601)   (3.219.546)
Lucro operacional antes do resultado
 financeiro (Nota 14)    9.917.837    4.188.201
Despesas financeiras (615.564) (627.316)
Receitas financeiras    1.110.114       543.850

 494.550  (83.466)
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 10.412.387 4.104.735
Imposto de renda e contribuição social (Nota 9.1) (1.123.549) (528.670)
Lucro líquido do exercício    9.288.838    3.576.065
Lucro por ação 0,40 0,16

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Informações gerais:  A atividade do Projeto SPE CNL 19 Empreendimen-
tos Imobiliários S.A. (É uma sociedade de propósito específico), com sede
na cidade de São Paulo-SP, sua principal atividade é o desenvolvimento de
um projeto imobiliário residencial localizado na cidade de Barueri -SP, lançado
em 24 de maio de 2014 e com previsão de conclusão em 31 de maio de 2017.
Em 31 de dezembro de 2016, o percentual de conclusão do empreendimento
2016 era de 76,4028%, (2015 - 40.6190%). A Companhia utiliza a estrutura
corporativa, gestão e custos operacionais da acionista Ishi-Dai Empreendi-
mentos Imobiliários Ltda. As demonstrações financeiras foram aprovadas
para emissão pela administração da Companhia em 26 de julho de 2017. 2.
Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas contá-
beis aplicadas na elaboração destas informações anuais são apresentadas
a seguir. Essas políticas foram aplicadas de forma consistente em relação
ao ano anterior, salvo indicação em contrário. 2.1. Base de preparação:  As
demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico
como base de valor. A Companhia opera no Brasil, e o real é a moeda
funcional e de apresentação. A Companhia não possui operações em moeda
estrangeira. A preparação das informações financeiras anuais requer o uso
de certas estimativas contábeis críticas que exige que a administração
exerça o seu julgamento no processo de aplicação das políticas contábeis
da Companhia. As áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou
complexidade, ou áreas em que pressupostos e estimativas são significati-
vas para as informações trimestrais, estão divulgadas na Nota 3. 2.2. Caixa
e equivalentes de caixa:  Caixa e equivalentes de caixa são demonstrados
ao custo e incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários, que são pron-
tamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas
a um insignificante risco de mudança de valor. 2.3. Ativos financeiros:
2.3.1. Classificação:  Os ativos financeiros da Companhia estão classifica-
das na categoria de empréstimos e recebíveis. A classificação depende da
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração
determina a classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial.
Esta categoria compreende não derivativos recebíveis com pagamentos
fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. Eles
estão incluídos no ativo circulante, quando os vencimentos não são maiores
do que 12 meses após o final do período de relatório. Os recebíveis da
Companhia compreendem “Contas a receber” e “Outros Créditos”. Recebíveis
são contabilizados pelo custo ou custo amortizado, utilizando o método de
juros efetivos. 2.3.2. Impairment de ativos financeiros:  A Companhia avalia
no final de cada período do relatório se há evidência objetiva de que um ativo
financeiro ou um grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo
financeiro ou um grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos
de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de impairment
como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimen-
to inicial do ativo (“um evento de perda”) e que evento de perda (ou eventos)
tenha um impacto sobre os fluxos de caixa estimados futuros do ativo
financeiro ou um grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de
maneira confiável. O montante do prejuízo é mensurado como a diferença
entre o valor contábil do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa
estimados futuros (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram
incorridos) descontados à taxa do ativo financeiro de juros efetiva original.
Consequentemente, quando for o caso, o valor contábil do ativo é reduzido
e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se, em
um período posterior, o montante da perda de impairment diminui e essa
diminuição pode ser objetivamente relacionada com um evento ocorrido após
o reconhecimento da impairment, a reversão da perda por impairment anteri-
ormente reconhecida é reconhecido na demonstração do resultado. No caso
de contas a receber, a administração considera que a existência de
inadimplência nos pagamentos das unidades em construção, as quais pos-
suem alienação fiduciária, não representa uma evidência objetiva de impairment,
por causa das garantias e condições de mercado prevalecentes. 2.4. Contas
a receber: As unidades são geralmente vendidas durante as fases de
lançamento e construção de empreendimentos imobiliários. As contas a
receber são constituídas com base no percentual de conclusão (PoC) da
construção aplicado à receita das unidades vendidas, ajustado de acordo
com os termos dos contratos de venda, assim determinando o valor da
receita acumulada a ser reconhecido, sendo o mesmo deduzido das parcelas
recebidas. As contas a receber são reconhecidas inicialmente pelo valor
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado utilizando o
método de juros efetivos. Se o valor acumulado da receita apropriada, deduzida
das parcelas recebidas, for inferior ao montante esperado a ser recebido do
total da carteira de recebíveis em um ano ou menos, a receita apropriada é
classificada como ativo circulante. Se não, a parcela que exceder é apresen-
tada como ativo não circulante. 2.5. Imóveis a comercializar: A parcela
registrada no estoque corresponde ao custo incorrido na fase atual da
construção de unidades ainda não vendidas, que é inferior ao valor líquido
realizável. O valor líquido realizável é o preço de venda estimado no curso
normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e das
despesas estimadas com vendas. Custo compreende terrenos, materiais,
mão de obra (terceirizada) e outros custos relacionados com a construção.
2.6. Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a
pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos
negócios. Essas obrigações são classificadas como passivos circulantes se
o pagamento é devido no prazo de um ano ou menos; caso contrário, são
apresentados como passivo não circulante. As contas a pagar são reconhe-
cidas inicialmente pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. Na prática, são
normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 2.7. Emprés-
timos e financiamentos: Reconhecidos pelo valor jutos, no momento do
recebimento dos recursos, acrescidos de encargos, juros e variações mone-
tárias conforme previsto contratualmente, incorridos até a data do balanço.
As parcelas a vencer no período de até um ano estão classificadas no
passivo circulante e as demais parcelas classificadas no passivo não
circulante. 2.8. Provisões:  As provisões são reconhecidas quando: (i) a
Companhia tem uma obrigação presente legal ou construtiva, como resultado
de eventos passados, (ii) é provável que uma saída de recursos seja neces-
sária para liquidar a obrigação, e (iii) o valor pode ser estimado com seguran-
ça. A Companhia não constitui provisão para garantia sobre a construção do
empreendimento visto que a responsabilidade pela garantia é coberta pela
Companhia terceira contratada para construir o empreendimento. 2.9. Impos-
to de renda e contribuição social:  As despesas de imposto de renda e
contribuição social do exercício compreendem os impostos corrente e dife-
rido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do
resultado. O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é
calculado com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço. A
administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Compa-
nhia nas declarações de impostos de renda com relação às situações em
que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabe-
lece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de
pagamento às autoridades fiscais. Conforme facultado pela legislação tribu-
tária, a Companhia optou pelo regime especial tributário do patrimônio de
afetação - RET, instituído pela Lei 10.931/2004, segundo o qual a tributação
é realizada pela alíquota de 1,92% para imposto de renda e contribuição
social e 2,08% para as Contribuições ao PIS e a COFINS. O imposto de renda
e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças tempo-
rárias decorrentes de receitas nas atividades imobiliárias tributadas em
regime de caixa e o valor registrado em regime de competência (Nota 9.1).
2.10. Reconhecimento de receita:  A Companhia reconhece a receita pelo
valor justo dos contratos de venda assinados, quando critérios específicos
tiverem sido atendidos, como segue: (a) Receita de incorporação imobiliá-
ria: Conforme mencionado na Nota 1, o empreendimento foi lançado no ano
de 2014 e está em construção. Consequentemente, para o reconhecimento
de receitas relacionadas às unidades vendidas, a Companhia adotou os
procedimentos estabelecidos pelo CPC 30 - “Receita”, mais especificamen-
te, os procedimentos relativos ao reconhecimento de receitas provenientes
da venda de propriedades com transferência contínua dos riscos e benefíci-
os mais significativos de propriedade. A classificação dos contratos de
venda dos projetos, para os fins da aplicação da norma relacionada, foi
baseado na Orientação OCPC 04, que trata da aplicação da Interpretação
Técnica ICPC 02 às Companhias brasileiras de desenvolvimento imobiliário.
Com base nas normas supracitadas e, levando em consideração os procedi-
mentos contábeis aplicáveis estabelecidas pela Orientação OCPC 01 (R1) -
“Entidades de Incorporação Imobiliária”, os seguintes procedimentos são
adotados: • O custo incorrido (incluindo o custo do terreno) correspondente
às unidades vendidas é apropriado integralmente ao resultado. • É apurado o
percentual do custo incorrido das unidades vendidas (incluindo o terreno),
em relação ao seu custo total orçado (POC), sendo esse percentual aplicado
sobre o valor justo da receita das unidades vendidas, ajustada segundo as
condições dos contratos de venda, sendo assim determinado o montante da
receita de venda reconhecida. • Os montantes das receitas de vendas
apuradas, incluindo a atualização monetária do contas a receber com base
na variação do Índice Nacional da Construção Civil (INCC), líquido das
parcelas já recebidas (incluindo o valor justo das permutas efetuadas por
terrenos), são contabilizados como contas a receber, ou como adiantamen-
tos de clientes, quando aplicável. • O valor justo da receita das unidades
vendidas é calculado a valor presente com base na taxa de juros utilizada
para determinação do preço à vista das unidades comercializadas (10% ao
ano), entre a data-base para apuração do valor presente e a data de venci-
mento de cada uma das parcelas do fluxo financeiro de cada contrato, sendo
a última parcela com vencimento não posterior a data prevista para entrega
das chaves, a partir de quando, caso remanesçam parcelas não quitadas,
sobre as contas a receber passam a incidir juros de 12% ao ano, acrescido
de atualização monetária. Subsequentemente, à medida que o tempo passa,
os juros são incorporados no valor justo para determinação da receita a ser
apropriada, sobre o qual será aplicado o POC. Após a entrega das chaves
das unidades comercializadas, a atualização monetária do contas a receber
passará a ser calculada pela variação do Índice Geral de Preços - Mercado
(IGP-M) e passa a incidir juros de 12% ao ano, apropriados de forma pro rata
temporis. Nessa fase, a atualização monetária e os juros passarão então a
ser registrados como receita financeira usando o método da taxa efetiva de
juros e não mais integra a base para determinação da receita de vendas.
Quando de responsabilidade da Companhia, os valores pagos a título de
comissão são classificados na rubrica de “Despesas com vendas a apropri-
ar” e amortizados em contrapartida das “Despesas comerciais” com base no

PoC. No caso da Companhia, o encargo relacionado com a comissão de
venda é de responsabilidade do adquirente do imóvel de acordo com as
condições do contrato de venda. Se surgirem circunstâncias que possam
alterar as estimativas originais de receitas, custos ou extensão do prazo
para conclusão, as estimativas iniciais serão revisadas. Essas revisões
podem resultar em aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados,
afetando o PoC, sendo refletidas no resultado, no período em que a adminis-
tração tomou conhecimento das circunstâncias que originaram a revisão. (b)
Receita de juros: A receita de juros é reconhecida pelo regime de competên-
cia, utilizando o método de juros efetivos. 2.11. Distribuição de lucros: A
distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida
como passivo nas demonstrações financeiras, no período em que a distribui-
ção é aprovada por eles, ou quando da proposição, pela administração, do
dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto da Companhia. 3. Princi-
pais estimativas e julgamentos: As estimativas e os julgamentos contábeis
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas
razoáveis para as circunstâncias. 3.1. Estimativas e premissas contábeis
críticas: Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação
ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente
serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas
que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo
exercício social, estão relacionadas com o reconhecimento de receita. A
Companhia usa o método de Porcentagem de Conclusão (POC) para
contabilizar seus contratos de venda de unidades nos empreendimentos de
incorporação imobiliária. O uso do método POC requer que Companhia estime
os custos a serem incorridos até o término da construção e entrega das
chaves das unidades imobiliárias para estabelecer uma proporção em rela-
ção aos custos já incorridos. 3.2. Julgamentos críticos na aplicação das
políticas contábeis da entidade (a) Transferência continuada de riscos e
benefícios: A Companhia segue as orientações da OCPC 04 para determinar
quando os riscos e benefícios mais significativos inerente à propriedade das
unidades imobiliárias vendidas são transferidos aos compradores. Essa de-
terminação requer um julgamento significativo. Para esse julgamento, a Com-
panhia avaliou a Orientação CPC 04, a qual foi aprovada pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e que norteou a aplicação da Interpreta-
ção Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileiras.
Caso a OCPC 04 não tivesse sido emitida e a conclusão da administração
tivesse sido de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à
propriedade das unidades imobiliárias não são transferidos continuamente
aos compradores ao longo da construção do empreendimento de incorpora-
ção imobiliária, os maiores impactos seriam a redução das contas a receber
de clientes, do patrimônio líquido e do lucro líquido do exercício de forma
transitória, uma vez que o reconhecimento da receita e dos correspondentes
custos e impostos se daria por ocasião da entrega das chaves. (b) Reconhe-
cimento de receita - responsabilidade pela contratação e pagamento da
comissão de corretagem:  Nas operações de venda, o encargo relacionado
à comissão do corretor é de responsabilidade do adquirente do imóvel, não
incorporando o preço de venda fixado nos contratos firmados com a Compa-
nhia e a correspondente receita reconhecida. A administração da Companhia
vem acompanhando, juntamente com seus assessores legais, posicionamento
do Ministério Público que vem requerendo junto às Companhias de Correta-
gem que conste informação clara e precisa nas propostas para aquisição de
imóvel que a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem
não é do adquirente do imóvel, para determinar eventuais impactos em suas
operações e consequentes reflexos nas demonstrações financeiras. (c)
Provisão para distratos: A Companhia apura e registra a provisão para
distratos quando há indicativo de impairment do contas a receber. A posição
da carteira com indicativo de valores a receber em atraso esta demonstrada
na Nota 6. 4. Gestão de risco financeiro:  As atividades da Companhia estão
expostas aos seguintes riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco
de taxa de juros sobre obrigações com investidores), risco de preço, risco de
crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco é realizado de
forma centralizada pela administração da acionista Incorporadora, concen-
tra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar po-
tenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia. A Com-
panhia não utiliza instrumentos financeiros derivativos para proteção das
exposições de risco. (a) Risco de mercado:  O risco cambial é considerado
como praticamente inexistente, já que não há ativos e passivos denomina-
dos em moedas estrangeiras, nem dependência significativa de materiais
importados em operações da Companhia. Além disso, a Companhia não
indexa as suas vendas a moedas estrangeiras. O ativo mais significativo é
o contas a receber de clientes, o qual está sujeito à variação do Índice
Nacional da Construção Civil - INCC até a entrega das chaves das unidades
(Nota 6). O estoque está sujeito à variação de preço, conforme a oscilação
do mercado imobiliário, influenciado pela inflação, taxa de juros e ambiente
econômico. (b) Risco de crédito: O risco de crédito é monitorado pela
administração, não obstante haver a garantia da própria unidade vendida. A
Administração considera que o risco de distratos é baixo, tendo em vista que
a inadimplência não é significativa. A composição da carteira de recebíveis
por data de vencimento está demonstrada na Nota 6. (c) Risco de liquidez:
Este é o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes
para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento
de prazo ou de volume de recebimentos e pagamentos previstos. Para
administrar a liquidez de caixa, premissas de desembolsos e recebimentos
futuros são determinados e monitorados em uma base diária, pela adminis-
tração da acionista incorporadora. Para finalização do empreendimento, a
Companhia negociou linha de financiamento do Sistema Financeiro de Habi-
tação (SFH) junto ao Banco Bradesco.
5. Caixa e equivalentes de caixa           2016           2015
Caixa 1.000 1.000
Bancos conta movimento-Banco Bradesco              28              30
Aplicações de liquidez imediata-Banco Bradesco(*)5.200.518    8.101.863

5.201.546 8.102.893
(*) Refere-se a aplicações em Fundo de Renda Fixa, com remuneração de
99% do CDI - Certificado de Depósito Interbancário.
6. Contas a receber           2016           2015
Base receita 101.575.778 79.805.491
Receita a apropriar (24.053.612) (47.259.152)
Receita apropriada 77.522.167 32.546.339
Ajuste a valor presente (2.486.763) (3.149.263)
Receita recebida  (25.634.992)  (12.843.017)
Provisão para distratos (4.552.000) (994.514)
Parcela recebida classificada em
 adiantamentos de clientes     1.794.354    2.889.534
Contas a receber de venda apropriado 46.642.765 18.449.079
Circulante  46.642.765    5.032.745
Não Circulante – 13.416.334
As contas a receber, sem considerar os efeitos dos ajustes a valor presente,
estão resumidas a seguir,  por ano de vencimento:
Ano           2016
Vencidos 1.190.409
2017 74.562.685
2018 em diante 72.659

75.825.753
Conforme estabelecido nos contratos de venda, as contas a receber são
garantidas por alienação fiduciária das correspondentes unidades
imobiliárias. Adicionalmente, a entrega das chaves somente ocorre caso
o cliente esteja adimplente com suas obrigações contratuais. Dessa
forma, a administração considera insignificante o risco de crédito no
período de construção. As contas a receber são ajustadas pela variação
do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) e, após a conclusão da
construção e entrega das unidades vendidas, elas serão corrigidas pela
variação do Índice Geral de preços ao Mercado (IGP-M), acrescido
de juros de 10% ao ano, calculado sobre uma base pro rata temporis.
7. Imóveis a comercializar           2016           2015
Custo total incorrido 62.683.406 32.633.651 
Juros incorridos 4.029.684 354.082
Custo apropriado das unidades vendidas (44.890.157) (18.697.377) 
Custo apropriado - juros   (2.316.065)      (199.563)
Custo de unidades em estoque 19.506.868 14.090.793 
Imóveis a comercializar compreende o custo total incorrido na
construção das unidades a disponíveis para venda. Em 31 de
dezembro de 2016, há 97 (2015 - 151) unidades não vendidas,
das 346 unidades totais do empreendimento.
8. Empréstimos e financiamentos           2016           2015
Circulante
Empréstimos bancários  38.853.588  16.608.059
Circulante  36.134.338    1.227.769
Não Circulante 2.719.250 15.380.290
A Companhia firmou contrato de financiamento da obra com o Banco
Bradesco em 2015, com linha de crédito no valor de até R$ 51.159.000,
incidindo taxa de juros de 13% a.a., com amortização do principal em
120 parcelas, sendo a primeira com vencimento em novembro de 2017,
e encargos financeiros pagos mensalmente. Os encargos financeiros
são registrados no estoque e apropriado ao custo de acordo com a fra-
ção ideal das unidades vendidas. Até 31 de dezembro de 2016 foram
liberados R$ 42.957.928 (2015 - R$ 18.885.479), dos valores liberados
a Companhia antecipou pagamento do principal no valor de R$ 4.862.472
(2015 - R$ 2.227.420). O montante de juros incorridos até 31 de
dezembro de 2016 é de R$ 4.029.684. O empréstimo tem como
garantia o terreno onde está sendo construído o empreendimento.
9. Obrigações tributárias e impostos e contribuições diferidos

          2016           2015
Inss retido a recolher 9.938 34.765
Iss retido a recolher 6.356 31.521
Irrf retido a recolher 2.648 3.032
Imposto Ret a recolher 95.268 56.554
Retenção Pis/Cofins/CSLL a recolher 5.454 7.882
Csll a recolher 15.186 18.124
Impostos diferidos    2.042.957                –

2.177.807 151.878

CNL 19 Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 16.854.627/0001-40

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2016

Demonstração do Fluxo de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

Das atividades operacionais            2016           2015
Lucro antes do imposto de renda e da
 contribuição social 10.412.387 4.104.735
 Ajustes de exercícios anteriores 42.287 (32.718)
 Provisão para distratos 3.557.486 1.782.111
 Impostos e contribuições diferidos (Pis e Cofins) 676.551 394.341
 Atualização de dividendos fixos       435.131       480.920
Saldo ajustado 15.123.842 6.729.389
 Variações em ativos e passivos
 Contas a receber (31.751.172) (18.241.113)
 Imóveis a comercializar (4.616.153) (9.474.967)
 Outros créditos (82.596) (114.945)
 Impostos a recuperar – (34.426)
 Fornecedores (1.796.897) 2.244.248
 Obrigações trabalhistas e tributárias (17.028) 38.313
 Adiantamento de clientes (1.095.181) (399.939)
 Demais contas a pagar 193.116 (2.112)
 Imposto de renda e contribuição social - pagos      (296.675)     (123.990)
Caixa líquido utilizado nas atividades
 operacionais  (24.338.744) (19.379.542)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Integralização de capital – 9.676.000
 Pagamento de empréstimos e financiamentos (2.635.052) (2.277.420)
 Liberações de empréstimos e financiamentos   24.072.450  18.885.479
Caixa gerado nas atividades de financiamento  21.437.398  26.284.059
Redução (aumento) no caixa e equivalentes
  de caixa (2.901.346) 6.904.517
Caixa e equivalentes de caixa no início
  do exercício     8.102.893    1.198.376
Caixa e equivalentes de caixa no final
  do exercício 5.201.547 8.102.893

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2016. Em reais, exceto quando indicado de outra forma

9.1.  Imposto de renda e contribuição social. (a) Diferido: Estão represen-
tados pelo imposto de renda e a contribuição social sobre a diferença entre
a receita de incorporação imobiliária apropriada pelo regime de competência
e aquela submetida à tributação, obedecendo ao regime de caixa (Nota 2.9).
O imposto de renda e a contribuição social devidos sobre o lucro tributável
foram calculados conforme descrito na Nota 2.9. Em 31 de dezembro de
2016, a receita de atividades imobiliárias reconhecida contabilmente pelo
regime de competência, a ser tributada quando recebida, totaliza R$ 51.759.301
(2015 - 19.704.481). O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro
diferidos sobre essa parcela monta a R$ 963.292, (2015 - R$ 466.197). O
saldo em 31 de dezembro compreende, ainda, os valores devidos de imposto
de renda e contribuição social correntes e ainda não vencidos. O imposto de
renda e a contribuição social devidos sobre o lucro tributável foram calcula-
dos conforme descrito na Nota 2.9. (b) No resultado do exercício: O imposto
de renda e contribuição social refletido no resultado do exercício está resu-
mido da seguinte forma:           2016          2015
Corrente 485.138 186.462
Diferido       638.411      342.208
Total de impostos resultado 1.123.549 528.670
9.2. Contribuições ao PIS e COFINS: Da mesma forma que a contribuição do
imposto de renda e social, a tributação das contribuições sobre as receitas
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para financiamento
da seguridade Social (COFINS) também é realizada em regime de caixa.
Dessa forma, sobre as receitas de atividades imobiliárias a serem tributadas
em anos futuros, no valor de R$ 51.759.301 (2015 - R$ 19.704.481) foi
constituído passivo correspondente aos valores devidos de Contribuição ao
PIS e a COFINS no montante de R$ 1.043.566 (2015 - 367.015). O saldo em
31 de dezembro de 2016 compreende, ainda, os valores devidos e ainda não
vencidos. 10. Dividendos fixos: O Acordo de Acionistas assinado em 10 de
setembro de 2013, em sua cláusula 7.6 (ii) confere ao sócio detentor de
ações preferenciais, além dos dividendos próprios das ações, um dividendo
fixo cumulativo no valor de R$ 5.700.000, a ser pago em 12 parcelas fixas
mensais, corrigidas pelo INCC-DI/FGV da data base junho-2013 (n-2) até a
data do seu efetivo pagamento. A primeira parcela deverá ser paga em até 30
(trinta) dias corridos do recebimento pela sociedade do primeiro valor a título
de repasse, desde que haja saldo livre de caixa disponível. Antecipações
deste valor podem ser feitas, desde que deliberadas pelos acionistas, em
comum acordo. Em 31 de dezembro 2016 o valor atualizado corresponde a
R$ 7.344.251. Até o fechamento destas demonstrações, o acionista detentor
das ações preferenciais é a sócia Ishi-Dai Empreendimentos Imobiliários
Ltda. 11. Provisão para riscos e processos judiciais: Em 31 de dezembro
de 2016, a administração da Companhia não identificou assuntos que reque-
ressem a constituição de provisões relacionadas a riscos e processos
judiciais. Adicionalmente a companhia está envolvida em processos judiciais
de natureza cível, decorrente do curso normal de seus negócios, classifica-
dos como perda possível, no montante de R$ 137.995. 12. Patrimônio
líquido. (a) Capital: Capital compreende 23.492.312 ações, das quais
17.861.722 (2015 - 17.861.722) estão integralizadas e distribuídas da
seguinte forma:            2016           2015
Ishi Dai Empreendimentos Imobiliários Ltda. 4.465.430 4.465.430
Fund Warehouse. 3.523.847 13.396.292
BTG Pactual Real Estate Development
  Holding S.A.     9.872.445                –
Total das ações integralizadas 17.861.722 17.861.722
(b) Destinação dos lucros (*):  O Estatuto Social da Companhia define que
o lucro líquido terá obrigatoriamente a seguinte destinação: (i) 5% para
formação da reserva legal, até atingir 20% do capital social; (ii) Constituição
de reserva para contingências, se proposto pela Administração a aprovado
em Assembleia geral; (iii) 2% para dividendo mínimo obrigatório; (iv) O saldo
remanescente será destinado à reserva de lucros e aprovado em Assembleia
Geral. (*) Ver nota 10. 13. Lucro bruto: A conciliação entre a receita bruta e
receita operacional é a seguinte:            2016           2015
Receita de imóveis 53.298.695 26.824.245
Cancelamento de vendas (8.272.067) (752.774)
Ajuste a valor presente 663.660 (1.975.730)
Provisão para distratos    (3.557.486)     (994.514)
Receita operacional bruta   42.132.802  23.101.227
PIS e Cofins sobre a Receita Bruta       (970.858)     (505.048)
Receita operacional líquida 41.161.944 522.596.179
Custo apropriado  (28.317.506) (15.188.432)
Lucro bruto   12.844.438    7.407.747
Percentual da margem bruta - %        30,49%       32.07%
14. Despesas operacionais por natureza            2016           2015
Despesas gerais e administrativas
  Serviços pessoa jurídica 43.868 7.657
  Gestão financeira (Nota 16) 74.030 75.855
  Gestão imobiliária (Nota 16) 1.347.438 1.262.530
  Impostos e Taxas 85.761 25.232
  Gestão de Incorporação 92.495 98.202
  Auditoria 35.860 47.773
  Demais despesas               42          1.779

    1.679.496    1.519.028
Despesas com vendas            2016           2015
  Propaganda e publicidade 1.165.209 1.449.314
  Despesas com stand de vendas         81.895       251.204

    1.247.104    1.700.518
Despesas financeiras
  Despesas bancárias 31.087 24.747
  Juros passivos 8.328 13.165
  Atualização monetária de dividendos fixos 435.131 480.922
  Descontos concedidos 137.753 77.544
  Demais despesas financeiras           3.265        30.938

      615.564      627.316
Receitas financeiras
  Rendimentos de aplicação financeira 780.143 348.231
  Juros apropriados 41.171 18.236
  Descontos obtidos 95.820 120.128
  Demais receitas financeiras       192.979        57.255

   1.110.114      543.850
15. Projetos imobiliários em desenvolvimento: (a) A tabela abaixo mostra
os resultados a apropriar do projeto em construção.
Descrição            2016           2015
Venda contratada a apropriar (Nota 6)  24.053.611 47.506.378
PIS e COFINS sobre as vendas a apropriar (500.315) (988.133)
Custo a incorrer das unidades vendidas (13.864.463) (27.259.544)
Margem bruta estimada a apropriar    9.688.833  19.258.701
Percentual da margem bruta a apropriar - %        40,28%         40,54%
A margem bruta a apropriar não inclui os efeitos de ajuste a valor presente
das contas a receber. (b) A tabela abaixo mostra o custo total orçado a
incorrer no projeto.
Descrição            2016           2015
Unidades vendidas  249 195
Unidades em estoque               97             151

            346             346
Custo orçado total 82.043.369 80.215.316
Custo incorrido (Nota 7)  (62.683.406) (32.987.733)
Custo a incorrer 19.359.963 47.227.583
16. Partes relacionadas:  Em 31 de dezembro, a Companhia mantinha os
seguintes saldos e transações com partes relacionadas:
Descrição            2016           2015
Taxa de gestão financeira (i) 74.030 75.855
Taxa de gestão imobiliária (ii)    1.347.438    1.262.530
Total partes relacionadas - Resultado (despesa)    1.421.468    1.338.385
(i) Refere-se a reembolso de gastos de gestão financeira do projeto, incorri-
dos pelo Banco BTG Pactual S.A. (ii) Refere-se a prestação de serviços de
gestão imobiliária pela sócia ISHI-DAI Empreendimentos Imobiliários Ltda.
17. Seguros:  A Companhia mantêm seguros, cujas coberturas, segundo as
apólices contratadas, estão indicadas a seguir: i. Risco de engenharia Co-
bertura básica - R$ 63.948.468; ii. Despesas extraordinárias - R$ 3.197.423;
iii. Tumultos / greves / lock-out - R$ 3.197.423;  iv. Responsabilidade geral e
cruzada com fundação - R$ 2.000.000;  v. Propriedades circunvizinhas com
fundação - R$ 1.278.969; vi. Danos morais - Responsabilidade civil geral e
cruzada com ou sem fundações - R$ 200.000; vii. Despesas de salvamento
e contenção de sinistros - R$ 50.000; viii. Danos físicos em decorrência de
erro de projeto para obras civis - R$ 63.948.468; ix. Despesas de desentulho
- R$ 3.197.423; x. Responsabilidade civil do empregador (101 a 300 funci-
onários) - R$ 300.000; xi. Obras temporárias - R$ 200.000; xii. Incêndio na
fase de início operacional (30 dias) - R$ 63.948.468; xiii. Ferramentas de
pequeno porte - R$ 50.000; xiv. Equipamentos estacionários ou móveis
de pequeno porte e médio porte - R$ 200.000; 18. Eventos subsequentes:
xv. Os montantes de receita e custo total reconhecidos das unidades
vendidas até a data da emissão dessas demonstrações financeiras,
corresponde à R$ 76.345.042 e R$ 44.623.315, respectivamente,
apresentando uma margem bruta aproximada de 42%; xvi. Até a emis-
são destas demonstrações financeiras foram distratadas 28 unida-
des do empreendimento em 2017, do total de 88 distratos ocorridos.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em reais, exceto quando indicado de outra forma
Capital Social Reserva Lucros ou

    Subscrito A integralizar Passivo Financeiro            Total   de Lucros  Prejuízos           Total
Em 31 de dezembro de 2014 23.492.312 (15.306.590) (5.700.000) 2.485.722 –  (5.675.865) (3.190.143)
Ajuste de exercício anteriores – – – – – (32.718) (32.718)
Integralização de capital – 9.676.000 – 9.676.000 – – 9.676.000
Lucro líquido do exercício                  –                   –                           –                 –                –  3.576.065   3.576.065
Em 31 de dezembro de 2015    23.492.312      (5.630.590)              (5.700.000)   12.161.722                – (2.132.518)  10.029.204
Ajuste de exercícios anteriores – – – – – 42.287 42.287
Integralização de capital
Lucro líquido do exercício – – – – – 9.288.838 9.288.838
Reserva legal – – – – 643.244 (643.244) –
Reserva estatutária                  –                   –                           –                –      257.297    (257.297)               –
Em 31 de dezembro de 2016 23.492.312 (5.630.590) (5.700.000) 12.161.722 900.541 6.298.066 19.360.329

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Aos Administradores e Acionistas CNL 19 Empreendimentos Imobiliários
S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da CNL 19 Empre-
endimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opi-
nião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da CNL 19 Empreendimentos Imobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2016,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei-
ras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os prin-
cípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Conta-
dor e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabili-
dade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administra-
ção e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avalia-

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
ção da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a
não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimen-
tos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas

intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obti-
das até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações finan-
ceiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspec-
tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signi-
ficativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 26 de julho de 2017
PricewaterhouseCoopers João Manoel dos Santos
Auditores Independentes Contador
CRC 2SP000160/O-5  CRC 1RJ054092/O-o “S” SP

Diretoria
• Walter Melillo Junior - Diretor
• Dora Swarc Hamaoui - Diretora

• Ricardo Camargo Toscano - CRC nº 1SP219953/O-7
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Especial

Valéria Dias/Jornal da USP

Uma consulta com o médico, a ida ao dentista, a vacinação 
do fi lho. Ações que podem ser consideradas rotineiras 
em muitos municípios brasileiros, se tornam muito mais 

complexas em comunidades ribeirinhas do Rio Madeira devido às 
difi culdades de acesso e locomoção em locais que, muitas vezes, 
sequer têm acesso à eletricidade.

A USP está ajudando a melhorar esse quadro por meio de uma 
parceria com a Prefeitura de Humaitá, no Amazonas. O projeto 
une o atendimento em saúde aos ribeirinhos e a realização de 
pesquisas científi cas na região amazônica.

As comunidades Bom Futuro, São Rafael e Carará, que fi cam 
nas margens do Rio Madeira, receberam a visita da II Expedição 
Humaitá entre os dias 5 e 12 de setembro. A bordo da Unida-
de Básica de Saúde Fluvial (UBSF) Irmã Angélica Tonetta, da 
prefeitura local, as equipes da USP e da Secretaria Municipal 
de Saúde foram responsáveis por 143 atendimentos médicos; 3 
procedimentos cirúrgicos; 170 hemogramas; 514 procedimentos 
laboratoriais; 47 atendimentos odontológicos; e 376 procedimen-
tos em odontologia.

Economia de R$ 60 mil
“Uma viagem como essa sai em torno de R$ 60 mil, incluindo 

alimentação e o diesel do barco. É um valor que a USP economi-
zou. Ao mesmo tempo, se a Prefeitura fosse pagar médicos e um 
biomédico sairia um valor equivalente”, aponta o médico coor-
denador da expedição, Luis Marcelo Aranha Camargo, professor 
do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP.

Aranha Camargo é o docente responsável pelo ICB5, a unidade 
que a USP mantém de modo permanente, desde 1997, na cidade 
de Monte Negro, em Rondônia, e que realiza atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. Ele também atua como vice-coordenador 
do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Epidemiologia 
da Amazônia Ocidental (INCT-Epiamo).

“A principal vantagem é que seria muito oneroso para a USP 
adquirir um barco como esse, que custa cerca de R$ 2 milhões e 
com despesa mensal em torno de R$ 100 mil. Com a parceria, a 

A Expedição foi realiza a bordo da Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF)
Irmã Angélica Tonetta, da Prefeitura de Humaitá.

Alunos de medicina se preparam para subir o morro e fazer a triagem dos pacientes. 
A subida é bastante íngreme pois, devido ser época da seca,

o leito do Rio Madeira está muito baixo.

SP e Prefeitura de Humaitá atendem 
ribeirinhos no Amazonas

Além do atendimento em saúde, parceria também 
viabilizou a coleta de quase mil mosquitos para 
pesquisas

USP usufrui dessa infraestru-
tura e oferece em troca aquilo 
que ela tem de melhor: capa-
citação, pesquisa, assistência 
em saúde e pessoal qualifi cado. 
Todo mundo sai ganhando, 
principalmente a comunidade, 
que acaba sendo atendida por 
profi ssionais altamente qualifi -
cados”, destaca.

Atendimentos
A UBSF saiu de Humaitá no 

dia 5 e foi navegando pelo Rio 
Madeira, parando por um ou 
dois dias em cada localidade. 
A triagem dos pacientes foi 
realizada em alguma igreja ou 
escola pelos alunos do último 
ano de Medicina do Centro 
Universitário São Lucas, de Rondônia, sob orientação do pro-
fessor Aranha Camargo. Os casos de vacinação e de odontologia 
foram encaminhados diretamente para atendimento da equipe 

da Secretaria Municipal de Saú-
de, na UBSF. Os outros foram 
atendidos pela equipe da USP.

Em Carará, foi necessário 
fazer uma visita domiciliar. O 
paciente não conseguia andar 
pois fraturou o dedão do pé e os 
pontos estavam infeccionados. 
Um dos alunos de medicina 
atendeu o caso, acompanhado 
de uma enfermeira e de outras 
funcionárias da UBSF.

Um dos diferenciais da ex-
pedição é que em alguns pro-
cedimentos cirúrgicos é feita 
a coleta de material biológico 
e posterior envio para a Fa-
culdade de Medicina da USP 
(FMUSP), em São Paulo, para 
realização de biópsia pela equi-
pe do professor Paulo Saldiva. 

Dos três procedimentos cirúrgicos realizados na II Expedição, 
em dois foi realizada a coleta de tecido: um caso de leishmaniose 
e outro de uma doença de pele.

Os tecidos coletados também podem ser úteis para a realização 
de estudos em outras unidades da USP, como o ICB, pois trata-se 
de um material exótico (pouco comum): veio da região Norte do 
Brasil, de um morador de uma comunidade ribeirinha no meio 
da fl oresta amazônica e com algum tipo de problema raro de se 
encontrar na região Sudeste.

Coleta de mosquitos para estudos 
científi cos

Além da realização dos atendimentos, a expedição tam-
bém possibilitou a coleta e identificação de 951 mosquitos 
(dípteros) que serão encaminhados ao Instituto de Ciên-
cias Biomédicas (ICB) da USP, em São Paulo, para estudos 
sobre a presença ou não de micro-organismos que causam 

doenças. Também foram 
coletadas larvas de insetos e 
sanguessugas que vivem em 
plantas aquáticas.

Os pesquisadores irão in-
vestigar se nesses insetos 
há arbovírus (causadores de 
dengue, zika, chikungunya 
e febre amarela) e alguns 
tipos de tripanossomatídeos 
(causadores de doenças en-
tre peixes e anfíbios). “Esses 
tripanossomatídeos são pa-
rentes daqueles que causam, 
em humanos, males como 
leishmaniose, doença do sono 
e de Chagas”, explica Aranha 
Camargo.

A II Expedição contou 
com a participação de 26 
pessoas (cinco tripulantes, 
seis funcionários da Secre-
taria Municipal de Saúde de 
Humaitá, além da equipe da 
USP, formada por 15 inte-
grantes, entre pesquisadores 
e funcionários da USP, e os 
alunos de Medicina). A par-
ceria prevê a realização de até 
cinco viagens por ano, sempre 
atrelando o desenvolvimento 
de alguma pesquisa com o 
atendimento aos ribeirinhos. 
A primeira expedição ocorreu 
em novembro de 2016.
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Os comerciantes estão 

se preparando para a 

temporada mais agitada 

do ano, que são as 

compras de Natal

Com um número cada vez 
maior de consumidores 
realizando compras on-

line, recursos adicionais estão 
sendo adotados para que os 
clientes não tenham atrasos na 
busca pelo que desejam, nem 
ao fazerem transações.

A temporada de compras 
de fi m de ano também é um 
grande evento para os cibercri-
minosos. Suas principais ativi-
dades de cibercrimes visando 
compradores e comerciantes 
nesta época são ataques de ne-
gação de serviço, invasões de 
ponto de venda e ataques por 
aplicativos na web. Mas estes 
crimes são apenas a ponta do 
iceberg. Durante toda a tem-
porada de férias, estima-se um 
aumento nos golpes pedindo 
por doações de caridade, ata-
ques de phishing por e-mail, 
sites falsos de compras, golpes 
por mensagens de texto e SMS, 
entre vários outros.

A América Latina, como 
uma das regiões com grande 
aumento de compras online no 
mundo, atrás somente da Ásia-
-Pacífi co, apresenta urgência 
na proteção adequada do co-
mércio eletrônico durante toda 
a temporada agitada de férias. 
Estima-se que até 2019, 151,1 
milhões de latino-americanos 
usarão o comércio eletrônico 
para comprar produtos e 
serviços,1 gerando vendas 
de aproximadamente US$ 85 
bilhões.2

O México é o segundo país 
em comércio eletrônico da 
região, atrás apenas do Brasil, 
cujas vendas representam 42% 
do total de vendas online da 
região.2 A Argentina segue 
mais atrás, em terceiro, porém 
é considerada como o mercado 
latino-americano que mais 
cresce neste segmento, com 
aumento na atual participação 
de 8,9% nas vendas totais da 
região para 14,16% até 2019.2 
Na América Central, a líder do 
mercado de compras online 
é a Costa Rica, o único país 
desta região onde mais de 
50% da população tem acesso 
à internet.2 A conveniência 
de fazer compras online para 
evitar aglomerações na Amé-
rica Latina é um fator muito 
importante. Na posição de 
líder do grupo, 20% ou mais 
da população da Colômbia pre-
fere fazer compras online para 
fugir das multidões, seguida 
do Brasil, Argentina, Chile e 
Equador.3

Então, além de verifi car seu 
saldo do cartão de crédito e 
fazer listas de compras, você 
também deve verifi car sua se-
gurança ao fazer suas compras 
de fi m de ano. Se você observar 
algumas regras simples, suas 
compras podem ser feitas de 
maneira segura e conveniente; 
veja abaixo:

Verifi que onde está

Nas últimas semanas, vimos 
que foi quebrado o WPA2, pro-
tocolo usado para proteger os 
dados que se deslocam entre 
o seu computador e os pontos 
de acesso sem fi o. Isso signifi ca 
que você deve pensar duas 

vezes ao fazer compras online 
usando o Wi-Fi público de um 
café ou lanchonete. Existem 
várias formas de interceptar 
sua conexão e usá-la para 
roubar suas informações de 
cartão de crédito, senhas e 
outros dados pessoais.

Adote proteções

Certifi que-se de que os seus 
dispositivos (computador, 
tablet ou smartphone) estão 
atualizados e com correções 
instaladas. Os provedores 
lançam atualizações do sistema 
operacional regularmente e 
muitos deles possuem corre-
ções de segurança importan-
tes, que protegem de ataques 
e explorações conhecidos. As 
mesmas medidas de seguran-
ça para notebooks também 
se aplicam aos dispositivos 
móveis.

Verifi que se a sua conexão 
é segura. Verifi que a barra de 
URL no seu navegador e veja se 
o endereço começa com http:// 
, e não http://, o que signifi ca 
que as transações são protegi-
das usando criptografi a SSL.

Além disso, cuidado ao fazer 
download de novos aplicativos 
durante esse período de férias, 
principalmente no caso de apli-
cativos que não são baixados 
das lojas ofi ciais de aplicativos 
Android ou Apple.

Compre em lojas 

conhecidas

Os comerciantes online de 
boa reputação usam transa-
ções seguras para permane-
cerem no mercado. Quando 
possível, use lojas que você co-
nhece. Mesmo assim, existem 
riscos que você pode evitar ve-
rifi cando o link da web (URL). 
Este é realmente o site da loja 
que você pretende acessar? O 
site parece normal? O nome 
está escrito corretamente? O 
URL termina com o nome da 
loja seguido de .com, .net ou 
outros domínios normalmente 
usados?

Acompanhe suas compras

É fundamental manter um 
registro de todas as suas com-
pras online, incluindo o URL 
da loja onde você comprou, o 
item adquirido e o valor pago. 
Eu sei que é uma tarefa chata, 
mas acredite, você fi cará feliz 
por ter feito isso se algum site 
for fraudulento e se você tiver 
que reivindicar o valor junto 
ao seu banco ou empresa de 
cartão de crédito.

Como aumentamos nossas 
compras e transações online e 
como nos conectamos mais às 
pessoas usando dispositivos in-
teligentes, temos que entender 
que essas conveniências tra-
zem riscos. Os cibercriminosos 
são determinados e informados 
sobre as últimas tendências e 
como explorá-las. É por isso 
que precisamos dedicar tempo 
para aprender e preparar nos-
sas compras, e alertar nossos 
amigos e familiares sobre esse 
assunto, para que nossas com-
pras de fi m de ano sejam com 
alegria e segurança.

1 Fonte: Statista
2 Fonte: Business

Insider Report
3 Fonte: KPMG

(*) É Diretor Sênior de Marketing da 
Fortinet América Latina e Caribe.

Precauções para compras 
online neste fi m de ano

Marc Asturias (*) 

News@TI
Curso sobre processamento de imagens de 
Drones 

@Nos dias 6 e 7 de dezembro, a capital paranaense sediará 
o Dronegócios Meeting Curitiba, um encontro na FIEP 

sobre Drones que vai contar com seminário, cursos e mostra 
de tecnologia. E dentre as atividades estará um treinamento 
sobre processamento de imagens obtidas com Drones. Para se 
trabalhar com imagens aéreas, além da escolha do Drone ideal 
para cada tipo de aplicação é essencial eleger o sensor e os sof-
twares adequados para o sucesso do seu processamento. Hoje, 
existem vários softwares no mercado, tais como o PhotoScan, 
Menci APS, Pix4D, Acute3D, Drone2Map.… Conheça neste curso 
os processos envolvidos e as características dos principais dos 
softwares de processamento de imagens de Drones. O instru-
tor será Francisco Nogara Neto, sócio fundador da Agropixel, 
empresa start up especializada na análise de dados e imagens 
para o agronegócio, hoje incubada na Universidade Estadual de 
Londrina (https://dronegocios.com/meeting-curitiba).

Mozart Marin (*)

Conhecer os desejos mais íntimos de seu público-alvo. 
Compreender, exatamente, de que forma uma campanha 
publicitária pode gerar maior impacto e contribuir para a 

decisão de compra dos consumidores. Superar técnicas de abor-
dagem convencionais que trazem sempre os mesmos resultados 
e inovar nos processos de Customer Relationship. 

Se é verdade que estes objetivos já rondam o universo de pro-
fi ssionais do marketing, empreendedores e gestores de negócios 
há décadas, o fato é que, nos últimos anos, tais metas deixaram 
de ser meras aspirações distantes para, com o suporte da neuro-
ciência comportamental, tornarem-se não só objetos de estudo, 
mas, propriamente, novos campos do conhecimento humano 
portadores de metodologias e estratégias inovadoras voltadas 
para a interpretação da mente do consumidor. 

Estou falando do Neurobusiness e de seu aliado direto, o Neu-
romarketing. Que tal analisarmos estes conceitos mais a fundo?  

Uma viagem ao cérebro primitivo
Para iniciar, precisamos, primeiramente, entender um compo-

nente crucial que serve de base para os estudos do Neurobusiness 
e Neuromarketing: o cérebro primitivo. De acordo com especia-
listas em Neurociência, é possível dividir a mente humana em 
três centros principais de acordo com o seu comportamento:

O cérebro racional: responsável pelo raciocínio, pelos pensa-
mentos em si;

O cérebro médio: responsável pelo sentir;
E, fi nalmente, o cérebro primitivo: instintivo, autocentrado e 

voltado para impulsos egoístas.
Dito isso, porque o cérebro primitivo é tão importante para 

os ramos de estudo do Neurobusiness e do Neuromarketing? 
Porque ele é um centro de tomada de decisões, de onde partem 
a maior parte de nossas escolhas. Neste sentido, busca-se analisá-
-lo, visando o desenvolvimento de estratégias que possam ser 
aplicadas no universo dos negócios.

Graças a estes estudos, hoje se sabe, por exemplo, que uma 
comunicação somente baseada nas características de um produ-
to não é sufi ciente. As marcas precisam ligar suas histórias aos 
desejos pessoais dos consumidores, construindo pontes entre 
os benefícios de um produto e estes anseios mais personalistas 
do cérebro primitivo. 

Em outras palavras, para o cérebro primitivo, não importa se 
um produto é bom, ele precisa ser bom para mim, compreender 
minhas necessidades pessoais, profi ssionais ou de minha empresa 
e atendê-las de modo personalizado.

Com tudo que vimos até aqui, já é possível perceber o quanto 
os estudos do Neuromarketing e do Neurobusiness são funda-
mentais para as ideias de Customer Success e do cliente como 
centro de um negócio, uma vez que, de acordo com estas novas 
percepções organizacionais, devemos entregar valor de modo 
constante para a nossa base de clientes e estabelecer diálogos 
cada vez mais individualizados. 

Analisando os conceitos e entendendo os processos
Após esta primeira etapa, podemos analisar, de modo mais apro-

priado, os conceitos irmãos de Neurobusiness e Neuromarketing. 
De modo bastante direto, Neurobusiness trata-se da união de 

estudos de neurociência, negócios e gestão empresarial, buscando, 
através de uma análise profunda dos processos cerebrais, entender 
como problemas em uma organização podem ser resolvidos de 
modo mais efi ciente, de que modo as empresas podem inovar na 
gestão de suas equipes, desenvolvimento de novos modelos de 
negócio e até no fortalecimento do posicionamento de mercado.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, o psiquiatra e professor da 
Universidade Harvard, Srini Pillay, especialista em Neurobusiness, 
explicou que, até 2021, cerca de um quarto das grandes compa-
nhias norte-americanas deve adotar técnicas de Neurobusiness 
em questões como liderança, inovação e agilidade.

Por sua vez, seguindo a mesma linha de raciocínio, o Neuromarke-
ting tem como principal meta descortinar a mente do consumidor. 
Para tanto, são realizados estudos das reações cerebrais de pessoas 
quando expostas a campanhas, produtos, marcas e anúncios. 
Fazendo o uso de equipamentos que captam desde um desvio de 
olhar até o arrepio na pele, os pesquisadores do Neuromarketing 
são capazes de destrinchar percepções não expostas em palavras. 

Neurobusiness, Neuromarketing 
e a arte de desvendar a mente 

do consumidor
Entenda como estas tendências buscam dar um passo além no processo de compreender anseios e 
conquistar novos mercados

Fugindo dos modelos convencionais de pesquisa de mercado, 
o Neuromarketing busca dar um passo adiante no entendimento 
das tendências de consumo, na busca das “respostas ocultas” 
que não são expostas em questionários-padrão e no estudo das 
emoções. Trata-se, por fi m, de uma metodologia inovadora, para 
tempos em que os clientes exigem muito mais dos produtos antes 
de estabelecer relações de fi delidade.

Algumas técnicas centrais
Antes de concluir, vale a pena comentar algumas das técnicas 

principais do Neuromarketing que, aplicadas em um contexto 
de companhias voltadas para o Customer Success, compõem 
uma estratégia importante para o fortalecimento empresarial.

Vá além do produto
Como já comentado acima, não basta que concentremos nossas 

estratégias em abordagens centradas meramente na apresentação 
de nossos produtos ao mercado. Precisamos criar pontes entre 
os desejos mais individuais de nossos clientes, demonstrando 
como podemos auxiliá-los, de modo real, em suas vidas, sejam 
pessoais ou profi ssionais. 

O olhar direcionado e o poder do storytelling
Na hora de desenvolver campanhas, é interessante combinar-

mos imagens (de muito maior impacto) que direcionem a visão 
do cliente ao produto que estamos comercializando. A ilustração 
de um bebê em uma marca de fraldas, por exemplo, pode ser 
algo muito genérico. Mas um bebê que observe, na ilustração, a 
marca que está sendo comercializada de modo empático, pode 
contribuir na hora da tomada de decisões do cérebro primitivo.

Outra arma importante é o desenvolvimento de storytellings 
que criem conexão emocional entre marcas e consumidores.  

A busca pelas respostas ocultas
Uma das principais técnicas do Neuromarketing, também já 

indicada acima, consiste na busca pelas “respostas ocultas” dos 
consumidores. Por meio do uso de instrumentos para captar 
as reações dos clientes, os pesquisadores do Neuromarketing 
conseguem ir além das respostas tradicionais das pesquisas de 
mercado que, por diversas razões, podem omitir a verdadeira 
percepção de um consumidor sobre produtos ou campanhas.

Atenção, interesse e vínculo
Por fi m, de acordo com especialistas, o caminho do consumo 

segue três etapas principais: a chamada de atenção do cliente, a 
manutenção do interesse por meio da entrega de valor (Customer 
Success) e, por fi m, a criação do vínculo que se dá através da 
percepção de que determinada marca é “insubstituível”.

O Neuromarketing, e o grande cosmos do Neurobusiness tem 
auxiliado companhias de todo o mundo a se aprimorar em todas 
estas técnicas, além de contribuir para o desenvolvimento de 
modelos de gestão mais efi cientes e que levem em consideração 
as individualidades de colaboradores e gestores. É a ciência em 
prol do crescimento e, sobretudo, visando desvendar o maravi-
lhoso e complexo universo da mente humana.

(*) É atualmente ocupa a posição de Diretor Corporativo Comercial na empresa 
MV, empresa líder de mercado em sistemas de gestão de saúde.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JOÃO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE NETO, estado civil solteiro, 
profi ssão funileiro, nascido em Delmiro Gouveia, AL, no dia (16/11/1984), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Edson Moura Cavalcante e de 
Divania Marques Cavalcante. A pretendente: DAIANE LEAL CANDIDO, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (07/11/1989), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gersino Candido e de 
Silvia Leal Candido.

O pretendente: MAHATMA VIEIRA TORRES BASTOS RAMOS, estado civil solteiro, 
profi ssão controlador de acesso, nascido em Irecê, BA, no dia (28/06/1992), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pedro Bastos Ramos e de 
Alexandra Vieira Torres Bastos Ramos. A pretendente: MIRIÃ DA SILVA CELESTINO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(31/05/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Levi Rodrigues 
Martins Celestino e de Giudet Martins da Silva Celestino.

O pretendente: MARCOS LIMA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascido em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (02/11/1988), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Almerindo Ribeiro Silva e de Áurea Ferreira Lima 
Silva. A pretendente: HELLEM DOS SANTOS ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
técnica em enfermagem, nascida em Paratinga, BA, no dia (24/04/1988), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emanoel Araújo de Almeida e de Elita 
Pereira dos Santos Almeida.

O pretendente: RICARDO NASCIMENTO VICTOR, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Santana do Mundaú, AL, no dia (17/09/1977), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Nascimento da Silva e de Josefa Victor da Silva. A 
pretendente: JONNYLD ANDRADE DOS ANJOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Irecê, BA, no dia (06/04/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Martins dos Anjos e de Hilda Andrade da Silva.

O pretendente: ADRIANO MIGUEL SCHMAEDEKER, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de produção, nascido em Santo Antonio do Sudoeste, PR, no dia (27/09/1985), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Theobaldo Schma-
edeker e de Teresinha da Silva Schmaedeker. A pretendente: GISELLE MAZZOLLI DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia 
(20/09/1978), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Roberto 
da Silva e de Rose Marie Pereira Mazzolli da Silva.

O pretendente: LUCAS CANUTO MACEDO, estado civil solteiro, profissão cabelei-
reiro, nascido em Cajamar, SP, no dia (03/07/1993), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Canuto Macedo e de Patricia Egidio Pereira 
Macedo. A pretendente: THAMIRES DA SILVA ANTONIO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (14/10/1997), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wagner Alves Antonio e de 
Sandrileide da Silva Antonio.

O pretendente: JOÃO FÁBIO LOPES SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
operador de produção, nascido em Amargosa, BA, no dia (23/06/1982), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joselito Oliveira Santos e de Suely 
Lopes Santos. A pretendente: VANESSA ZAGO ORTIZ, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar de laboratório, nascida nesta Capital, SP, no dia (07/08/1998), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Levi Cordeiro Ortiz e de Maria 
Aparecida Zago Ortiz.

O pretendente: WILLIANS RODRIGUES DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascido nesta Capital, SP, no dia (02/02/1998), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Pereira Rodrigues e de Veronica 
Maria Barros de Araujo Rodrigues. A pretendente: LEIDIMAR SOARES DA COSTA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em São João do Piauí, PI, 
no dia (27/09/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juraci 
Martins da Costa e de Beronisa Soares da Costa.

O pretendente: EDVAL MARQUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Crato, CE, no dia (28/06/1967), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Caetano Marques da Silva e de Joana Maria da Silva. A pretendente: 
MARIA ELIANE AMARO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, 
nascida em Mauriti, CE, no dia (23/05/1975), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Silva Filho e de Mirian Amaro Silva.

O pretendente: LUCAS DA SILVA PASSOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de mecânico, nascido nesta Capital, SP, no dia (02/01/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato dos Passos e de Elaine 
Cristina da Silva dos Santos. A pretendente: ADRIELY DA SILVA OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, SP, no dia (11/01/1999), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João José de Oliveira 
e de Rosemary da Silva Oliveira.

O pretendente: JULIANO GERMANO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (17/11/1984), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Germano Pereira e de Vilma Rosa 
Pereira Pereira. A pretendente: LUCIANE FERREIRA DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão diarista, nascida em Alto Paraná, PR, no dia (04/07/1980), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Ferreira da Silva e de Maria 
Aparecida Gagliardi da Silva.

O pretendente: MATHEUS KEVIN ALVES DE ALENCAR, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (13/04/1993), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Alves de Alencar e de Eliana 
Maria Santiago. A pretendente: RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Osasco, SP, no dia (02/11/1997), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cleldio Ferreira de Souza e de 
Rosineide Leonardo dos Santos Souza.

O pretendente: DOUGLAS APARECIDO DE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de carga e descarga, nascido nesta Capital, SP, no dia (08/03/1986), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Severino de França e de Maria 
Aparecida de Fatima Ramos França. A pretendente: RAFAELA ELIAS DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão babá, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (15/12/1984), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Delfi no José dos Santos 
e de Ana Isabel Elias.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta terça é o décimo primeiro dia da lunação. Ainda pela manhã Mercúrio e Saturno fi cam em conjunção que 
permite uma comunicação mais responsável. Pode ser cobrado para assumir os compromissos e estabelecer acor-
dos. A Lua em bom aspecto com Vênus facilita as relações, mas é importante manter a boa comunicação e não 
prometer mais do que pode cumprir, pois será cobrado e mal interpretado. A Lua faz aspecto negativo com Saturno 
e Mercúrio e em seguida fi ca fora de curso a partir das 10h10 até ingressar em Áries às 14h31. A tarde e a noite 
devem ser mais ágeis e com boa disposição.
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A entrada da Lua em seu signo 
aumenta a impulsividade e inclina a 
pouco tato, impaciência e impulsivi-
dade. Não deixe que o futuro ocorra 
ao acaso, prepare-o neste fi nal de 
ano tomando atitudes que vinha 
adiando. Há um maior entusiasmo 
e se tornará mais fácil aceitar coisas 
novas. 29/229 – Verde.

Terá maior ascensão e melhoria 
das condições de vida no ambiente 
do lar. A terça-feira é ótima para 
relacionamentos contatos sociais e 
profundos. levando a extroversão 
e a uma alegria contagiante. A falta 
de paciência pode levar a atitudes 
agressivas, precisando evitar o mau 
humor. 78/978 – Azul.

Faça tudo que necessite de esforço 
e dedicação, valorizando a ação e a 
percepção. As alianças e sociedades 
iniciadas recentemente fi cam mais 
fi rmes através do entendimento. 
Um bom momento para fazer um 
balanço do ano e sentir satisfação 
pelo produzido. 90/290 – Branco.

A Lua em bom aspecto com Vênus 
facilita as relações, mas é importante 
manter a boa comunicação e não 
prometer mais do que pode cumprir, 
pois será cobrado e mal interpretado. 
Cuidado com estragos causados pela 
agressividade. 93/293 – Verde.

Aproveite para conviver com amigos 
e principalmente com a família. O dia 
é bom para negócios, para a saúde, 
mas não para os assuntos sentimen-
tais. Compreenda o ponto de vista da 
pessoa amada e dos seus amigos e 
haverá harmonia em seu ambiente. 
19/419 – Amarelo.

Altere a rotina mudando de forma 
positiva os rumos das coisas a 
tarde com a Lua em Áries. Não se 
preocupe se tudo andar devagar, o 
importante é sentir-se bem e saber 
que pode melhorar. Mantenha o 
astral, lutando com empenho por 
seus interesses e motivações neste 
fi nal de ano de 2017. 28/428 – Azul.

Com a Lua em Áries a tarde, tudo 
ganha ritmo acelerado e passa a ter 
um caráter urgente.  Faça viagens 
e mantenha contatos neste fi nal de 
ano que o farão mais feliz. A desor-
ganização deverá ser corrigida no 
trabalho, para trazer-lhe a paz tão 
desejada. 94/494 – Cinza. 

Novos valores e princípios passam a 
orientar a sua vida neste fi nal de ano 
em relação a trabalho. O momento 
amplia as ambições e nos leva a 
evoluir em territórios ainda inex-
plorados. A tarde e à noite devem 
ser mais ágeis e com boa disposição. 
83/483 – Azul.

As difi culdades devem ser superadas 
de forma estratégica e usando de 
muita diplomacia e tato. Problemas 
diminuem, mas não para os assuntos 
sentimentais. Boa disposição para as 
relações e para as amizades fi carem 
mais próximas. Evite o mau humor 
e tudo correrá bem. 67/367 – Verde.

Começa a se voltar mais para si 
mesmo, necessita de momentos de 
refl exão e meditação. Afaste-se da 
agitação e de ambientes estranhos e 
ore e medite mais até o aniversário. 
A tendência para o imediatismo faz 
querer agir por sua própria conta, 
sem depender de ninguém. 76/376 
– Azul.

Mantenha a confi ança na vida e o 
otimismo nas relações sociais. Nem 
tudo acontecerá como espera no tra-
balho, mas uma nova oportunidade 
pode aparecer no fi nal deste ano. 
Evite a inércia, será gratifi cante ter 
um dia produtivo e conhecer lugares 
novos. 34/534 – Branco.

De tarde boa disposição para resolver 
impasses e a enfrentar os desafi os. 
Hoje pode ser aquele dia em que 
podem acontecer estragos nos rela-
cionamentos levados pelo impulso. 
Fique ao lado de pessoas queridas 
e junto daqueles que ama e procure 
a paz nesta terça. 78/478 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 28 de Novembro de 2017. Dia de São Tiago das Marcas, São José 
Pignatelli, São Estevão - o moço, e Dia do Anjo Cavaquiah, cuja virtude é 
o auxílio. Dia do Soldado Desconhecido. Hoje faz aniversário o cantor, 
pianista e compositor Benito de Paula que faz 76 anos, a atriz Regina Braga 
que nasceu em 1946, o ator Ed Harris que chega aos 67 anos, o ator Marco 
Ricca que faz 55 anos e a atriz Carla Diaz que nasceu em 1990.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é romântico, inquieto e sempre 
com muitos interesses, por isso pode ser aventureiro e cheio de ambição. 
Embora o seu desejo por mudanças indique uma vida de incertezas pode 
também ter uma vida variada e cheia de acontecimentos. Procura sempre 
viver em paz com todos e recompensa a fi delidade daqueles que estão 
ao seu lado. Precisa ter cuidado com discórdias familiares e constantes 
discussões que acabam em separação. Agitado e inquieto precisará sempre 
estar em ação fazendo alguma coisa e gastando sua energia demasiada.

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

Simpatias que funcionam
Novo trabalho: Pegue uma foto sua recente 3×4 e 
escreva atrás dela o seu nome completo e a seguinte 
frase: “Com todas as forças do meu pensamento, 
estou de agora em diante empregado(a)”. Coloque 
a foto em sua carteira ou bolsa e deixe lá por 7 
dias. Depois, jogue-a em água corrente, rezando 
um Pai-Nosso e uma Ave-Maria.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Cena de “Plano Sequencia Take”.

A Jorge Garcia Companhia 
de Dança reestreia Plano – 
Sequência/Take 2.. A coreo-
grafi a é inteiramente imersa 
na interação com o cinema, 
fi lmada e transmitida ao vivo, 
em um único plano-sequência. 
Em mais de uma hora sem 
interrupção e um take, os seis 
bailarinos em cena,  incluindo 
o próprio diretor Jorge Garcia,  
se alternam entre fi lmar e ser 
fi lmado. Esse novo trabalho 
do grupo tem uma importante 
contribuição no processo de 
pesquisa e criação: a provoca-
ção do cineasta Heitor Dhalia, 
que ajudou na aproximação 
com a linguagem cinematográfi -
ca, uma característica da Jorge 
Garcia Companhia de Dança 
que se mantém ao longo das 

Ayrton Montarroyos

O cantor Ayrton Montarroyos sobe ao palco para apre-
sentar o show intitulado Um, baseado em seu álbum de 
estreia,Ayrton Montarroyos, lançado em abril de 2017. 
O CD traz músicas inéditas de Zeca Baleiro (À Porta 
do Edifício) e Zé Manoel (Tu Não Sabias), além de re-
gravações de Cartola (Que Sejas Bem Feliz) e de Tiné, 
integrante da banda Academia da Berlinda (E Então). No 
palco estará acompanhado por Felipe S (guitarra), Rafa 
Carneiro (bateria), Filipe Massumi (cello) e Habacuque 
Lima (baixo). Ayrton Montarroyos participou do reallity 
musical da Rede Globo, The Voice Brasil, na edição 2015. 
Apadrinhado por Lulu Santos passou por todas as fases 
do programa e sagrou-se vice-campeão cantando clássicos 
da música popular brasileira.

 
Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 

tel.  3226-7300. Terça (05/12) às 21h. Ingressos: R$ 50 e R$ 30.

Nota
O musical.ly, rede social global de entretenimento que 

permite a criação e o compartilhamento de vídeos curtos, 
lança no dia 1º de dezembro a segunda edição nacional 
do One Million Audition, concurso que escolherá os 
três melhores criadores de conteúdo online do Brasil. 
Voltado para todos os criadores de conteúdo do Brasil, 
o One Million Audition, irá selecionar destaques entre 
as categorias de culinária, maquiagem, fi tness, pets e 
habilidades especiais por meio de audições realizadas 
no aplicativo musica.ly. 

Os vencedores serão premiados com uma viagem de 
uma semana com todas as despesas pagas (transporte e 
hospedagem), para Los Angeles e terão a oportunidade 
de participar do VidCon Tour, uma das mais importantes 
conferências de vídeo para plataformas online do mundo. 
Para participar, é preciso criar um vídeo dentro de uma 
das categorias e postar no musical.ly junto com a hashtag 
#1MABR + a categoria escolhida (#1MMaquiagem, #1MFit-
ness #1MHabilidadesEspeciais #1MCulinária #1MPets).
No dia 6 de dezembro serão selecionados os 100 melhores 
vídeos inscritos. Mais informações:  (https://musical.ly/h5/
br1m.html). 

A Companhia do 
Estevão Maravilha 
reestreia o espetáculo 
“Sei Lá Vi” dia 4 de 
dezembro

Com direção de Caco 
Mattos, o elenco for-
mado por Fernando 

Stelzer, Lucas Pinheiro Paiva, 
Rafael Senatore e Rodrigo 
Horta propõe uma ruptura 
com a ilusão como metáfora 
para a vida. A concepção do 
espetáculo surgiu a partir 
de questionamentos sobre 
a postura do ser humano 
perante as mais diversas 
situações do cotidiano e no 
interesse em explorar modos 
com que a farsa, a mentira e a 
ilusão colocam a humanidade 
cada vez mais na posição de 
espectadora da própria vida. 
A partir da pergunta “o que é 
ilusão para você?” o diretor 
pediu aos atores pequenas 
cenas, músicas, depoimentos 
pessoais e imagens. Durante 
o processo de pesquisa visita-
ram instituições com crianças, 

Cena da peça “Sei Lá Vi”.

Reestreia

Le
tic

ia
 P

in
to

adolescentes, adultos e idosos, 
analisando de que maneira a 
ilusão atua nessas fases da vida. 
“Esse foi um momento de le-
vantamento de materialidades 
cênicas. Em seguida o grupo 

foi provocado a escolher quais 
eram as cenas que poderiam 
potencializar o discurso sobre 
a ilusão que eles gostariam de 
emitir. Priorizei e apostei na 
autonomia dos integrantes, 

questionando e orientando suas 
escolhas”, conta Caco Mattos.

 
Serviço: Ofi cina Cultural Oswald de Andra-

de, .R. Três Rios, 363,  Bom Retiro, tel.  3221-
4704. Segundas e terças às 20h. Segundas (11 
e 18), sessões extras às17h. Entrada franca. 

MPB
Lucas Silvestri

Refl exões
Silêncio

O silêncio já se tornou 
para mim uma necessi-
dade física espiritual. Ini-
cialmente escolhi-o para 
aliviar-me da depressão. 
A seguir precisei de 
tempo para escrever. 
Após havê-lo praticado 
por certo tempo desco-
bri, todavia, seu valor 
espiritual. E de repente 
dei conta de que eram 
esses momentos em que 
melhor podia comuni-
car-me com Deus. Agora 
sinto-me como se tivesse 
sido feito para o silêncio.

Gandhi

produções. O público do espe-
táculo verá uma coreografi a que 
se projeta e se movimenta em 
função da câmera. Por outro 
lado, o próprio ato de fi lmar 
se transforma em ação. Quem 
fi lma e quem está sendo fi lmado 
faz parte da cena. Com Giuli 

Lacorte, Jorge Garcia, Manuela 
Aranguibel, Marina Matheus, 
Rafaela Sahyoun. Bailarino 
Convidado: Felipe Teixeira

Serviço: Oficina Cultural Oswald de 
Andrade, R. Três Rios, 363, Bom Retiro, tel. 
3222-2662. Quartas, quintas e sextas às11h. 
Entrada franca. Até 08/12.
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Concessionária SPMAR S.A. – CNPJ/MF nº 09.191.336/0001-53 – NIRE 35.300.388.186
Assembleia Geral Extraordinária Edital de Convocação

O Sr. Reinaldo Bertin, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Concessionária SPMAR S.A. (“Companhia”), 
no uso das atribuições que lhes conferem o Artigo 14 do estatuto social e os artigos 123 e 124 da Lei 6.404/76, conforme 
alterada (“LSA”) e conforme solicitado pelo Sr. Silmar Roberto Bertin, membro do Conselho de Administração da Companhia, 
nos termos do Artigo 14 do estatuto social , convoca os senhores acionistas a se reunirem em AGE, a ser realizada, em 1ª 
convocação, com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, no dia 04/12/2017, 
às 10:00 horas, em 2ª convocação, com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social com direito 
a voto, no dia 11/12/2017, às 10:00 horas e, em 3ª convocação, com a presença de acionistas representando a maioria do 
capital social com direito a voto da Companhia, no dia 18/12/2017, às 10:00 horas, todas na sede da Companhia, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 9º andar, conjunto 93, sala 3, Jardim Paulistano, São Paulo-SP, CEP 01451-000 a fim de deliberar 
sobre a ratificação da decisão da Reunião da Diretoria, realizada em 02/08/2017, que aprovou o ajuizamento do pedido de 
recuperação judicial da Companhia. São Paulo, 23/11/2017. Reinaldo Bertin, Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia e Silmar Roberto Bertin, membro do Conselho de Administração da Companhia.  (24, 25 e 28/11/2017)

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

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia 
S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira 
convocação, no dia 11 de dezembro de 2017, às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º 
andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: aprovação 
para não manutenção, nos termos da cláusula 5.1, alínea “i”, subitem “ii”, do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) Emissão de 
Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries,
para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.”, celebrado em 11 de março de 2014 e posteriormente aditado (“Escritura de
Emissão”), de Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”), de, no mínimo, 1,2, apenas para a apuração que ocorrerá com base nas 
demonstrações financeiras relativas, exclusivamente, ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017. Caso a Assembleia
Geral não se instale em primeira convocação, a mesma será realizada, em segunda convocação, no dia 20 de dezembro de 2017, às 14:30 
horas, também na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de 
Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura
dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta 
em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de
mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, 
localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 3, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo,
bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo,
24 de novembro de 2017. Roberto Junqueira Filho - Diretor-Presidente.

ODONTOCLINIC S.A. - CNPJ/MF 11.519.109/0001-56 - NIRE 35.300.381.351
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os Senhores Acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 06/12/2017, às 10
horas, na sede social, Santana do Parnaíba/SP, Avenida Doutor Yojiro Takaoka, nº 4.384, Alphaville, para deliberar
sobre: (i) Alteração da Razão Social da Sociedade; (ii) Inclusão da nova atividade (CNAE) no Objeto Social da Sociedade;
(iii) Outros Assuntos de Interesse Social. Santana de Parnaíba/SP, 25/11/2017. Diretoria. (25.28.29/11/2017)

A empresa INTERNACIONAL RESTAURANTES DO BRASIL S.A., situada à Alameda
Araguaia, nº 820. Alphaville Industrial. Barueri. São Paulo. Cep: 06.455-000, CNPJ nº
01.937.526/0062-87, vem comunicar a perda da Licença de Funcionamento Sanitária
CEVS: 350570801-561-000919-1-0, processo 647/2009.

Engevix Engenharia e Projetos S.A.
CNPJ/MF nº 00.103.582/0001-31 – NIRE 35.300.190.505

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 14 de agosto de 2017
Data, hora e local: 14/08/2017, às 10h, na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/SP. Presença: 
Totalidade dos acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 
124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, por estarem presentes acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia. Mesa: Yoshiaki Fujimori – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário. Deliberações 
da Ordem do dia: (1) Alteração de Objeto Social. A Assembleia Geral, por unanimidade, decidiu alterar o objeto social da 
Companhia, de modo a incluir os serviços de participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, e complementar 
as atividades relacionadas a serviços de operação, manutenção e conservação de instalações e equipamentos; Nestes 
termos, o artigo 3º, capítulo I do Estatuto Social da Companhia vigerá com a seguinte redação: “Artigo 3º. A Companhia tem 
por objeto social: (i) a prestação de serviços de engenharia consultiva relativos a planejamento, estudos de reconhecimento, 
pré-viabilidade, viabilidade técnica; elaboração de anteprojetos e projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cál-
culos de custos; coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; diligencia-
mento de compras; operação, manutenção, conservação, inspeção e comissionamento de instalações e equipamentos; 
preparo de especificações e de editais de licitações; seleção de propostas para a execução de obras e serviços; integração 
de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesquisas, assessoramento e consultoria; participação em outras 
sociedades, nacionais ou estrangeiras; e, (ii) integração de empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, 
mediante a coordenação e alocação de recursos de engenharia, construção, montagem e fornecimento de equipamentos e 
componentes, podendo para isso exercer atividades mercantis de compra, venda, importação e exportação.” (2) Alteração 
de Estrutura da Diretoria. Aprovada a modificação de estrutura da Diretoria da Companhia, de modo a refletir sua atual 
composição e forma de atuação, isto posto, o artigo 19, seção III, capítulo III, vigerá com a seguinte redação: “Artigo 19. A 
Diretoria da Companhia é composta por no mínimo 02 e no máximo 04 membros, denominados diretores sem designação 
específica, eleitos e/ou reeleitos a cada 2 anos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia, devendo permanecer no 
cargo até a posse de seus sucessores. Os membros da Diretoria deverão ter qualificação condizente com seus cargos, 
observando-se critérios adotados no mercado.” (3) Instalação e Eleição do Conselho de Administração. Aprovada a instala-
ção de um Conselho de Administração, de caráter permanente, para compor os órgãos de administração da Companhia; 
Logo em seguida, o senhor presidente iniciou o procedimento de eleição dos mesmos, tendo sido eleitos por unanimidade: 
José Antunes Sobrinho, RG nº 5.275.592-4 SSP/SC, CPF/MF nº 157.512.289-87; Yoshiaki Fujimori, RG nº 5.558.728-8 e 
CPF/MF nº 002.711.308-65; e, Ronaldo da Silva Ferreira, RG nº 02.399.173-0 SSP/RJ e CPF/MF nº 356.186.637-91, todos 
com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/SP. Os então eleitos conselheiros 
prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para todos os fins de direito, conforme 
termos de posse e declaração de desimpedimento, arquivados na sede da Companhia, que não se encontrava incursos em 
nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedisse de exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles foi dado 
amplo conhecimento da legislação aplicável. Por fim declarou o senhor presidente da mesa, a seguir, que os mesmos 
estavam desde já empossados em seus respectivos cargos; (4) Reforma e Consolidação do Estatuto Social. Tendo em vista 
as alterações supracitadas, esclareceu o senhor presidente a necessidade de reforma e consolidação do Estatuto Social da 
Companhia, que a partir desta data, vigorará com a redação informada no anexo I da presente ata. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por 
todos. Assinaturas: Mesa: Yoshiaki Fujimori – Presidente e Alisson Martins Rodrigues – Secretário; (aa) p/Nova Engevix 
Participações S/A. (José Antunes Sobrinho e Yoshiaki Fujimori); p/ Fundo de Investimento em Participações CEVIX (Edson 
Hydalgo Junior). Barueri/SP, 14/08/2017. Anexo I. Estatuto Social. Capítulo I – Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e 
Duração. Artigo 1º. A Engevix Engenharia e Projetos S.A. é uma sociedade anônima regida por este Estatuto Social e pela 
Lei 6.404/1976, conforme alterada e demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem sede 
social e foro em Barueri/SP, na Alameda Araguaia nº 3571, Alphaville Industrial, e os seguintes escritórios, com o capital 
destacado de R$ 300.000,00 cada um: a) Rodovia SC 404, 440, Bloco B, 1 ao 8º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC; b) Setor 
Comercial Norte, Quadra 4, Bloco “B”, 100, Sala 1001, Centro Empresarial Varig, Asa Norte, Brasília-DF; c) Rua da Assembleia, 
66, Conjuntos 1301 e 1401, andares 13º e 14º, Centro, Rio de Janeiro-RJ; d) Rua Professor Lauro Sanches, 48, Jardim 
Paulistano, Sorocaba-SP; e) Avenida Castelo Branco, 183, 3º e 4º andares do Edifício Celso Haddad, Cachoeirinha, Manaus-
-AM; f) Estrada Triângulo, S/N, Comunidade Triângulo, Zona Rural, Nova Canaã do Norte-MT; g) Rua Ewerton Visco, 290, Sala 
516, Salvador-BA; h) Edifício BBVA, Piso 12-01, Avenida Balboa, Panamá; i) Calle Tucumán 1, Piso 4º, Buenos Aires, Argentina; 
j) Av. Emilio Cavenecia, 225, Torre 2, Oficina 402, San Isidoro, Lima, Peru; k) Carrera 12#90 – 20, Oficina 204, Barrio Chicó, 
Bogotá D.C, Colômbia; l) Avenida Republica del Salvador N35-126 y Suecia, Edificio Zante, Oficina 201, Quito, Equador; e, 
m) Calle Modesto Omiste nº 753, Zona Cala Cala, Cochabamba, Bolívia. § Único. A critério da Assembleia, a Companhia 
poderá abrir e encerrar filiais, sucursais, agências, escritórios e estabelecimentos de representação em qualquer parte do 
território nacional e no exterior. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: (i) a prestação de serviços de engenharia 
consultiva relativos a planejamento, estudos de reconhecimento, pré-viabilidade, viabilidade técnica; elaboração de ante-
projetos e projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cálculos de custos; coordenação, acompanhamento, fiscali-
zação, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; diligenciamento de compras; operação, manutenção, conservação, 
inspeção e comissionamento de instalações e equipamentos; preparo de especificações e de editais de licitações; seleção 
de propostas para a execução de obras e serviços; integração de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesqui-
sas, assessoramento e consultoria; participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras; e, (ii) integração de 
empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, mediante a coordenação e alocação de recursos de 
engenharia, construção, montagem e fornecimento de equipamentos e componentes, podendo para isso exercer atividades 
mercantis de compra, venda, importação e exportação. § Único. Os encargos técnicos nos campos da engenharia civil, 
industrial, elétrica e da arquitetura, urbanismo e ecologia, serão sempre confiados a profissionais devidamente habilitados, 
segundo as respectivas especializações e com ampla autonomia técnica em seu pleno desempenho. Artigo 4º. O prazo de 
duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II – Do Capital e Ações. Artigo 5º. O capital social da sociedade é de 
R$  564.000.000,00 divididos em 102.398.227 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Artigo 6º. Cada ação 
ordinária confere direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais de acionistas. Artigo 7º. A Assembleia Geral 
poderá criar capital autorizado. Artigo 8º. O capital social poderá ser aumentado da seguinte forma, sempre que a Assembleia 
Geral o julgue conveniente: (i) pela emissão de novas ações, subscritas mediante pagamento; e, (ii) pelo aumento do valor 
nominal das ações existentes, resultantes quer da incorporação de bens, quer pela aplicação das reservas, quer ainda por 
quaisquer outros meios, a juízo da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, conforme o caso. Artigo 9º. A não 
ser pelas hipóteses do artigo 11 abaixo, os acionistas terão direito de preferência, na proporção de suas respectivas parti-
cipações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, que pode ser 
exercido no prazo de 30 dias, contados a partir da data de deliberação pertinente. Artigo 10. A Companhia poderá emitir 
ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição sem que assista o direito de preferência aos antigos 
acionistas, quando a colocação for feita mediante venda em Bolsa de Valores, ou por subscrição pública, ou ainda, através 
de permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos do artigo 172 da Lei das S.A., ou nos termos 
de lei especial de incentivos fiscais. Também não haverá direito de preferência na outorga e no exercício de opção de 
compra de ações, na forma do disposto no artigo 171, § 3º, da Lei das S.A.. § Único. Fica vedada a emissão, pela Companhia, 
de ações preferenciais ou partes beneficiárias. Artigo 11. A Companhia poderá, de acordo com plano previamente aprovado 
pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, e ainda, a pessoas 
naturais que prestam serviços à Companhia ou a sociedade sob seu controle, conforme vier a ser deliberado pelo Conselho 
de Administração, observadas as disposições estatutárias e as normas legais aplicáveis. Artigo 12. As ações serão indivisí-
veis perante a sociedade, que não lhes reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade. Capítulo III – Dos órgãos 
da Companhia. Seção I. Disposições Gerais. Artigo 13. São órgãos da Companhia, sendo os três primeiros de caráter 
permanente: a) Assembleia Geral; b) Conselho de Administração; c) Diretoria; e d) Conselho Fiscal. § 1º. A administração da 
Companhia caberá ao Conselho de Administração e à Diretoria. § 2º. A remuneração dos administradores será fixada pela 
Assembleia Geral que poderá fixar uma verba global para os administradores, caso em que caberá ao Conselho de Adminis-
tração deliberar a respeito de sua distribuição entre seus membros e a Diretoria. Seção II. Assembleia Geral de Acionistas. 
Artigo 14. A Assembleia Geral é o órgão supremo de deliberação da Companhia e suas decisões obrigam a todos os acio-
nistas, ainda que ausentes. Artigo 15. A Assembleia Geral poderá ser ordinária ou extraordinária. A Assembleia Geral Ordi-
nária será realizada dentro dos 04 primeiros meses subsequentes ao fim do exercício social da Companhia e a AGE será 
realizada, sempre que houver interesse social, permitida a realização conjunta de ambas. § Único. Compete à Assembleia 
Geral, além de outras eventuais atribuições previstas em lei: a) a reforma do Estatuto Social; b) eleger e destituir os membros 
do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, este último, quando instalado; c) tomar as contas dos administradores 
e deliberar sobre as demonstrações financeiras, por eles apresentadas, relativas ao último exercício social; d) autorizar a 
emissão de debêntures; e) suspender o exercício dos direitos do acionista; f) deliberar sobre a avaliação de bens com que 
o acionista concorrer para a formação do capital social; g) autorizar a emissão de partes beneficiárias; h) deliberar sobre 
transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger o liquidante, bem como o 
Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; i) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 
e a distribuição dos dividendos; j) aprovar a correção da expressão monetária do capital social; k) fixar os honorários globais 
dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, se instalado; l) atribuir bonificações em ações 
e decidir sobre eventuais desdobramentos e grupamento de ações; m) escolher a instituição responsável pela preparação 
de laudo de avaliação das ações da Companhia, dentre as empresas indicadas pelo Conselho de Administração, nos casos 
e na forma prevista neste Estatuto Social. Artigo 16. A Assembleia Geral, salvo as exceções previstas na legislação em vigor 
e neste Estatuto Social, será convocada pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal ou acionistas, na forma da lei. 
Artigo 17. Os trabalhos da Assembleia Geral serão instalados e presididos por um dos acionistas, que será eleito pelos 
presentes na abertura dos trabalhos, o qual designará um terceiro, também presente, acionista ou não, para secretário de 
mesa. Artigo 18. A Assembleia Geral se instalará conforme previsão legal. § 1º. Para tomar parte na Assembleia Geral, na 
hipótese de representação, o acionista deverá depositar na Companhia com antecedência mínima de 03 dias corridos, 
contados da data da realização da respectiva reunião, instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e 
deste Estatuto; O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que 
comprovem sua identidade. § 2º. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído a 
menos de 01 ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de 
fundos de investimento que represente os condôminos. § 3º. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da 
ordem do dia, constantes dos respectivos editais de convocação, que deverão indicar adequadamente as matérias a serem 
deliberadas. § 4º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por 
maioria absoluta de votos, não se computando votos em branco. Seção III. Conselho de Administração. Artigo 19. O 
Conselho de Administração será composto por 03 membros titulares, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a 
qualquer tempo, com mandato unificado de 01 ano, admitida a reeleição por igual período; Findo o mandato, permanecerão 
no exercício de seus cargos até a investidura de seus sucessores. Artigo 20. Os membros deverão ter reputação ilibada. 
Artigo 21. Ocorrendo vacância, por qualquer motivo, o membro do Conselho de Administração ausente deverá ser substitu-
ído no período de 90 dias. § Único. Para os fins deste Artigo, haverá vacância de um cargo nos seguintes casos: destituição, 
renúncia, morte, impedimento comprovado, invalidez ou ausência injustificada por mais de duas reuniões consecutivas. 
Artigo 22. O Conselho de Administração reunir-se-á trimestralmente e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais 
o exigirem, observado o prazo de antecedência de 03 dias; Em caso de urgência justificada, a reunião poderá ser convocada 

e realizada sem observância do prazo mínimo antes referido. § 1º. Exceto se de outra forma acordado entre seus membros 
por escrito, as reuniões serão instaladas em primeira convocação, com a presença da totalidade dos conselheiros (pessoal-
mente presentes ou, presentes por qualquer meio de telecomunicação, pelo qual, usuários podem ouvir um ao outro e 
participar das discussões, tais como telefone ou videoconferência). Se não houver quórum para instalação, o(s) presente(s) 
deverá (ão) remarcar tal reunião para, pelo menos, 05 dias úteis após a data inicialmente prevista, notificando os demais 
conselheiros e, nesse caso, a reunião será instalada com a presença de qualquer número. § 2º. Independentemente das 
formalidades de convocação previstas neste artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os 
membros. § 3º. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pelo voto afirmativo de todos os presentes e 
serão objeto de assentamento em atas. Se produzirem efeito perante terceiros, serão arquivadas no competente órgão de 
registro público e publicadas na forma da lei, no prazo máximo de 30 dias. Artigo 23. Compete ao Conselho de Administra-
ção, privativamente: a) fixar a orientação geral dos negócios, planos, projetos e diretrizes econômicas e financeiras, industriais 
e comerciais da Companhia; b) Aprovar o orçamento anual da Companhia; c) manifestar-se sobre as demonstrações con-
tábeis e os relatórios da administração; d) aprovar as contas da diretoria e submetê-las à Assembleia; e) manifestar-se sobre 
qualquer proposta a ser encaminhada à Assembleia; f) fixar a política de atribuição e a distribuição de participação nos lucros 
anuais aos empregados e aos administradores; g) fiscalizar a gestão dos diretores e examinar a qualquer tempo, livros e 
papéis da Companhia e solicitar informações sobre quaisquer operações, contratadas ou em contratação; h) autorizar a 
aquisição e alienação de bens imóveis e de participações societárias; i) autorizar a contratação de empréstimos e financia-
mentos e a constituição de ônus reais para a Companhia, bem como, a concessão de garantia real ou fidejussória em favor 
de qualquer sociedade pertencente ao grupo societário, cujo valor da operação seja superior a 2% do Patrimônio Líquido da 
Companhia; j) eleger e destituir diretores da Companhia, atribuir designações e fixar-lhes as atribuições, observando o que 
a respeito dispuser este Estatuto Social; k) escolher e destituir os auditores independentes da Companhia; l) deliberar sobre 
a emissão de novas ações e bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado, fixando as condições de emissão, 
inclusive preço e prazo de integralização; m) deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações 
e sem garantia real e autorizar a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, como bonds, 
notes, commercial papers e outros, de uso comum no mercado, deliberando ainda sobre as suas condições de emissão e 
resgate; n) autorizar a aquisição de ações e debêntures emitidas pela Companhia para efeito de cancelamento ou perma-
nência em tesouraria para posterior alienação, observadas as normas legais vigentes; o) apresentar à Assembleia Geral plano 
para outorga de opção de compra de ações nos termos da lei e deste Estatuto; p) se mantido, em caso de liquidação da 
Companhia, nomear o liquidante e fixar a sua remuneração, podendo também destituí-lo; q) deliberar previamente sobre a 
apresentação, pela Companhia, de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial; Seção IV. Diretoria. Artigo 
24. A Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 02 e no máximo 04 membros, sem denominação específica, 
eleitos e/ou reeleitos a cada 02 anos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, devendo permanecer 
em seus cargos até a posse de seus sucessores. Os membros da Diretoria deverão ter qualificação condizente com seus 
cargos, observando-se critérios adotados no mercado. Em caso de renúncia, vacância ou impedimento, o respectivo subs-
tituto será escolhido pelo Conselho de Administração, até no máximo 90 dias. O membro da Diretoria eleito nessas condições 
exercerá as funções pelo prazo restante do mandato do diretor que estiver substituindo. § 1º. Os membros da Diretoria serão 
responsáveis pela execução do objeto social da Companhia, cabendo-lhes administrar, supervisionar e coordenar as ativi-
dades das unidades que estiverem sob sua responsabilidade, bem como, a execução das tarefas que lhes forem atribuídas 
pelo Conselho de Administração. § 2º. Compete a qualquer membro da Diretoria isoladamente: a) representar a Companhia 
ativa e passivamente em juízo; b) convocar a Assembleia Geral dos acionistas quando julgar conveniente ou necessário; c) 
convocar reuniões da Diretoria; d) fazer cumprir as deliberações das Assembleias; e) representar a Companhia junto a 
clientes, fornecedores, entidades de classe repartições e órgãos públicos dos Governos Federal, Estadual e Municipal, 
inclusive suas autarquias; e, f) fazer cumprir os dispositivos do Código de Conduta do Grupo e observar as boas práticas de 
governança corporativa;; Artigo 25. Observada, quando aplicável, a necessidade de aprovação prévia do Conselho de 
Administração, nos termos do Artigo 23, só constituirá a Companhia em obrigações para com terceiros e exonerará estes de 
responsabilidade para com a mesma, os atos, contratos, títulos cambiais, cheques, documentos e papéis que forem assina-
dos: a) por dois diretores em conjunto, b) por qualquer um dos diretores, isoladamente, mas em conjunto com um procura-
dor; e, c) por um ou mais procuradores nomeados nos termos do Artigo 26 deste Estatuto Social. Artigo 26. As procurações 
serão sempre outorgadas em nome da Companhia, por instrumento público ou particular, por dois diretores em conjunto. 
Salvo as procurações “ad judicia” que poderão ser por prazo indeterminado, os demais mandatos deverão especificar 
obrigatoriamente a sua duração, bem como, os fins a que se vinculam os poderes outorgados. Em casos especiais, a Com-
panhia poderá ser representada por um único mandatário com poderes específicos. Artigo 27. Não é permitido aos acionis-
tas, conselheiros, diretores, procuradores, prepostos ou funcionários, o uso da denominação social em documentos e para 
fins estranhos ao objeto social e/ou que impliquem em responsabilidade para a Companhia. Seção V. Conselho Fiscal. 
Artigo 28. A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, composto de, no mínimo 03 e no 
máximo 05 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, observados os requisitos e impedimentos 
legais. § 1º. O Conselho Fiscal somente será instalado a pedido de acionistas, em Assembleia Geral, na forma prevista no § 
2º do artigo 161 da Lei das S.A., quando se procederá a eleição de seus membros, que exercerão as suas funções até a 
primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo vir a ser reeleitos, se renovado o pedido de 
instalação. Artigo 29. Compete ao Conselho Fiscal, cujas funções são indelegáveis, as atribuições que lhes confere a Lei, 
sendo seus honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger, respeitando o limite mínimo previsto no § 3º do artigo 
162 da Lei das S.A.. § Único. Os Membros do Conselho Fiscal tomarão posse mediante a assinatura do termo respectivo, 
lavrado em livro próprio. Capítulo IV – Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Dividendos. Artigo 30. O 
exercício social compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social e 
de cada trimestre civil, serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas pela legislação vigente. § 1º. É facultado 
aos acionistas, levantar balanços parciais com base nos quais poderão ser declarados e pagos dividendos, observadas as 
formalidades legais. § 2º. As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser elaboradas de acordo a Lei nº 6404/76 
e suas alterações posteriores. § 3º. A Companhia deverá contratar auditores com comprovada experiência em demonstrações 
financeiras de acordo com os padrões internacionais IFRS ou US GAAP. Artigo 31. Do resultado do exercício serão deduzidos, 
antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribui-
ção social sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados serão destinados sucessivamente e nesta ordem, da seguinte forma: 
a) 5% serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital 
social; b) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração poderá ser destinada à formação de Reservas para Con-
tingências, na forma prevista no Artigo 195 da Lei das S.A.; c) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá 
ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A.; d) a parcela 
correspondente a, no mínimo, 25% do lucro liquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos 
no Artigo 202 II e III da Lei das S.A., será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório; e) no exercício em que o 
montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por 
proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto 
no Artigo 197 da Lei das S.A.; e a parcela remanescente do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá 
ser total ou parcialmente destinada à constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos”, observado o disposto 
no Artigo 194 Lei das S.A., que tem por finalidade preservar a integridade do patrimônio social, reforçando o capital social 
e de giro da Companhia, com vistas a permitir à Companhia a realização de novos investimentos. O limite máximo desta 
reserva será de até 100% do capital social, observado que o saldo desta reserva, somado aos saldos das demais reservas 
de lucros, excetuadas as reservas de lucros a realizar e as reservas para contingências, não poderá ultrapassar 100% do 
valor do capital social. Uma vez atingido esse limite máximo, a Assembleia Geral deverá deliberar sobre a aplicação do 
excesso na distribuição de dividendos aos acionistas. § 1º. Os pagamentos de dividendos aos acionistas serão realizados no 
prazo de 60 dias a contar da data que tenha sido aprovada a distribuição pela Assembleia Geral. Os dividendos e/ou juros 
sobre capital próprio não reclamados não vencerão juros e, no prazo de 3 anos, reverterão em benefício da Companhia. § 
2º. A destinação dos lucros para constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos” de que trata o item “e” 
do artigo acima e a retenção de lucros com base em orçamento de capital nos termos do artigo 196 da Lei das S.A. não 
poderão ser aprovadas, em cada exercício social, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. § 3º. A Companhia 
poderá pagar aos seus acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração, juros remuneratórios sobre o 
capital próprio nos termos do § 7º do artigo 9º da Lei nº 9.249, de 26/12/1995, e legislação e regulamentação pertinentes. 
Artigo 32. A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores da Companhia uma participação nos lucros, nos termos 
do § 1º, do Artigo 152, da Lei das S.A.. § Único. O Conselho de Administração poderá determinar o levantamento de balan-
ços e demonstrações financeiras intermediárias, trimestrais ou semestrais, e, com base em tais balanços, aprovar a distri-
buição de dividendos intermediários e intercalares ou juros sobre o capital próprio. Os dividendos intermediários e interca-
lares e juros sobre o capital próprio previstos neste Artigo poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Capítulo 
V – Do Juízo Arbitral. Artigo 33. A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se 
a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou 
oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei 
das S.A., neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela 
Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em 
geral. § Único. A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à execução, 
interpretação e validade da presente cláusula compromissória. O Tribunal arbitral será formado por árbitros escolhidos na 
forma estabelecida no artigo 7.8 do Regulamento de Arbitragem. O procedimento arbitral terá lugar na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral, em língua portuguesa. A arbitragem deverá ser 
administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo com as disposições 
pertinentes do Regulamento de Arbitragem. Capítulo VI – Da Liquidação da Companhia. Artigo 34. A Companhia entrará 
em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o(s) liquidante(s), o Conselho Fiscal que 
deverá funcionar nesse período, bem como fixar os honorários correspondentes obedecidos as formalidades legais. Capítulo 
VII – Das Disposições Finais e Transitórias. Artigo 35. Obedecido ao disposto no artigo 45 da Lei das S.A., o valor do 
reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado 
pela Assembleia Geral. Artigo 36. Os contratos com partes relacionadas e programas de opção de aquisição de ações ou de 
outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia ficarão arquivados na sede da Companhia à disposição dos 
acionistas e do Conselho de Administração e serão prontamente disponibilizados quando solicitados. § Único. Além dos 
documentos citados no “caput” deste artigo, a Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, 
sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora (incluindo o presidente) da Assembleia Geral ou do Conselho 
de Administração, acatar declaração de voto de qualquer acionista signatário de acordo, que for proferida em desacordo com 
o que tiver sido ajustado no mesmo, sendo também expressamente vedado à Companhia, aceitar e proceder à transferência 
de ações, à oneração e/ou à cessão de direito de preferência, à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que 
não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de acionistas. Artigo 37. Os atos de qualquer acionista, 
membro do Conselho de Administração, diretor, empregado ou procurador que envolva a Companhia em qualquer obrigação 
relativa a negócios ou operações fora do escopo previsto no objeto social, são expressamente proibidos e serão considera-
dos nulos, sem efeito e inválidos com relação à Companhia, salvo se especificamente autorizados pelo Conselho de Admi-
nistração. Artigo 38. É vedado à Companhia conceder financiamento ou garantias de qualquer espécie a terceiros, sob 
qualquer modalidade, para negócios estranhos aos interesses sociais. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 520.578/17-0 
em 24/11/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0019668-43.2017.8. 26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Ademilson Antonio de Franca, RG 155800425, CPF 039.122. 078-01, que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia
de R$ 14.056,03, 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, independente mente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de novembro de 2017.                                          (28 e 29)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0034861-16.2017.8.26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 10ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Raphael Augusto Cunha,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fernanda Patrícia de Oliveira, Brasileiro, Solteira, RG
53.642.223-0, CPF 342.731.808-71, que lhe foi proposta uma ação Monitória, a qual foi julgada
procedente, em fase de Cumprimento de Sentença por parte de Instituição Educacional Professor
Pasquale Cascino. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, pague a quantia de R$10.224,42, 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 a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de SP, aos 24 de outubro de 2017.                                                 (28 e 29)

Edital de Intimação Prazo de 20 Dias. Processo Nº 1010772-77.2015.8. 26.0002/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira
Marques, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Cristiane Regina da Cruz, Bras., Solteira, RG
24.495.263-2, CPF 196.826.498-11, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino 43.371.723/0001-00.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia
de 5.461,59(FEV/17), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2017.                                               (28 e 29)

Edital de Citação Prazo 20 dias - Proc. 0110143-67.2011.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto Toqueton
Amaral, Juiz de Direito da 8º VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber á Paulo Roberto Saraiva
Figueiredo, RG Nº 12.322. 949, CPF/MF Nº 033.598.398-70 que União Social Camiliana, lhes ajuizou
ação Monitória para cobrança de R$ 3.370,76, referente ao contrato de prestação de serviços
educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizada a representante legal, citada
fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação,
ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato
inicial em título executivo, Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.                                        (28 e 29)

Edital de Citação Prazo 20 dias  Proc. 0163036-35.2011.8.26.0100. A Drª. Denise Cavalcante Fortes
Martins, Juíza de Direito da 1º VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber á Karina de Souza e Silva, RG Nº
44.591.581-X, CPF/MF Nº 037.301.679-44 que União Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória
para cobrança de R$ 3.606,41, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado
entre as partes e não cumprido. Estando a requerida em local incerto e não sabido foi deferida a
citação por edital para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou
apresentação embargos monitório,  ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob
pena de conversão de mandato inicial em título executivo. Será o edital afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. São Paulo, 08 de Agosto de 2017.                                                                    (28 e 29)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016044-83.2014.8.26. 0003. O MM. Juiz de Direito
da 1ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr. Felipe Esmanhoto Mateo, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Veronica da Costa, Rua Cardoso de Almeida, 1513, Perdizes, - SP, CPF
082.646.637-02, RG 38.269.520-3, que nos autos da ação Cumprimento de Sentença, requerida por
Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, foi deferida a sua Intimação por edital para que
efetue o pagamento do valor de R$ 3.992,67 que deverá ser devidamente atualizado até a data do
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10% (art.
513, § 2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais.                                                                                           (28 e 29)

Plásticos Brignoli Indústria e Comércio Ltda - ME, torna público que requereu à SVMA
- Secretaria do Verde e do Meio Ambiente a Licença de Operação (renovação/regulariza-
ção), para fabricação de embalagens plásticas, à Rua Manuel Justiniano Quintão, 418,
São Paulo.

Vectra Equipamentos Serviços Ltda. torna público que requereu à SVMA - Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente a Licença de Operação (renovação/regularização), para
montagem e instalação de máquinas e equipamentos para indústria alimentar, à Avenida
Presidente Altino, 1492, São Paulo.

O novo Código de 

Processo Civil trouxe 

medida que conferiu 

segurança aos 

empresários: o incidente 

de desconsideração da 

personalidade jurídica

Por este procedimento, 
a penhora dos bens dos 
sócios da empresa acon-

tece após ter sido oportunizada 
a apresentação de defesa. A 
personalidade jurídica própria 
confere autonomia, em out-
ras palavras, a separação da 
pessoa dos sócios da pessoa 
jurídica da sociedade, sendo 
que seus patrimônios não se 
confundem. É, claramente, 
um incentivo, porque confere 
segurança para empreende-
dores se enveredarem em 
novos negócios com a proteção 
de que seus bens pessoais não 
serão responsáveis pelo paga-
mento de dívidas contraídas 
pela sociedade. 

Infelizmente, não são poucos 
os casos em que os sócios se 
utilizam da pessoa jurídica da 
sociedade para fraudes e gan-
hos indevidos, em completo 
desvio do objetivo social. Por 
mais que a sociedade não se 
confunda com a pessoa de seus 
sócios, não se pode admitir 
que a personalidade jurídica 
seja utilizada para encobertar 
atos ilícitos. E, praticados 
tais atos, a lei permite que se 
desconsidere a personalidade 
jurídica própria da sociedade e, 
assim, se chegue ao patrimônio 
dos sócios. É o que se chama de 
desconsideração da personali-
dade jurídica, prevista no Códi-
go Civil Brasileiro, no Código 
de Defesa do Consumidor, em 
leis ambientais, dentre outras.

Todavia, notou-se que a des-
consideração da personalidade 
jurídica estava sendo aplicada, 
em alguns casos, de forma 
indevida e até mesmo abusiva, 
em situações que não estavam 
presentes os pressupostos 
exigidos pela lei (fraude, 
confusão patrimonial, abuso 
de direito e outros). Diante 

dessa realidade, o Código de 
Processo Civil de 2015 inovou 
ao trazer um procedimento 
específi co para que os juízes 
decretassem a desconsider-
ação da personalidade jurídica, 
desde que presentes os requi-
sitos legais. 

Procedimento este que, ac-
ertadamente, buscou garantir 
o direito de defesa dos sócios 
ao prever a exigência de sua 
citação e concessão de prazo 
para a apresentação de sua 
defesa, antes da declaração de 
desconsideração da personal-
idade jurídica da sociedade 
envolvida – e, também, da 
penhora dos bens dos sócios. 
Antes desse procedimento, 
muitos sócios se deparavam 
com a penhora de suas contas 
bancárias ou imóveis antes 
mesmo de saberem que existia 
o processo contra a sociedade 
que faziam parte – ou até mes-
mo daquela que já tinham se 
desligado há tempos.

A adoção de procedimento 
próprio para análise do pedido 
de desconsideração da per-
sonalidade jurídica confere 
maior segurança jurídica e 
confiança aos empresários. 
Não há dúvida da importância 
de se conferir ao sócio a pos-
sibilidade de defender-se: sem 
isso, o juiz analisava o pedido 
de desconsideração da person-
alidade jurídica somente com 
base nas alegações e provas 
trazidas pela parte contrária. 

Apesar do instituto da des-
consideração da personalidade 
jurídica objetivar, por certo, 
a proteção aos direitos de 
terceiros, não se pode admitir 
decisões sem o prévio exercício 
do contraditório e ampla def-
esa dos sócios. Do contrário, 
comete-se outra injustiça. O 
que se vê é que o procedimento 
trazido pelo Código de Proces-
so Civil de 2015 traz maior se-
gurança aos empresários e, por 
certo, ao empreendedorismo, 
fomentando o desenvolvimen-
to econômico nacional.

(*) - É advogada atuante nas áreas 
do contencioso cível e imobiliário 
(patricia.carvalho@ffl  aw.com.br).

Segurança aos 
empresários pelo novo 

Código de Processo Civil
Patrícia Carneiro de Andrade Carvalho (*)
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Dra. Ruth de Andrade Moraes - Ofi cial

O convivente: JOÃO NARCELIO DE SOUSA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Itapipoca - CE, data-nascimento: 06/05/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Antônio Gonçalves de Sousa e de Maria Marlene de Sou-
sa. A convivente: MARIA DA CONCEIÇÃO DA CUNHA CARVALHO, profi ssão: cabe-
leireira, estado civil: solteira, naturalidade: Estado do Maranhão - MA, data-nascimento: 
06/04/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Carvalho e 
de Maria Silene da Cunha Carvalho. R$ 11,55

Intimação Prazo 30 dias. Processo nº 0027888-97.2017.8.26.0405.  A Drª. Renata Soubhie Nogueira
Borio, Juíza de Direito da 6ª VC do Foro de Osasco - SP. Faz Saber a Laura Pozelli Ferreira Julio RG
Nº 352887 291, CPF/MF Nº 329.348.618-56 que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de
Sentença por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 4.663,94, que deverá ser devidamente atualizado
até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e
Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o
edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Osasco, 15 de Novembro de 2017.            (28 e 29)

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GUILHERME SOUZA MOURA CASTRO, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, engenheiro eletricista, natural de Andradina, SP, no dia (19/01/1989), residente 
e domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Henrique Moura Castro e de 
Maria Isabel Souza Moura Castro. A pretendente: GABRIELA OSÓRIO SCARDELATO, de 
nacionalidade brasileira, solteira, estudante, natural de Pedralva, MG, no dia (06/11/1992), 
residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Otávio Scardelato Junior 
e de Leonor de Souza Osório Scardelato.

O pretendente: JHONNY BEZERRA TORRES, de nacionalidade brasileira, solteiro, pro-
fessor, natural nesta Capital, Moóca, SP, no dia (29/05/1987), residente e domiciliado em 
Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Souza de Torres e de Paula Frassinete Bezerra 
Torres. A pretendente: ISABELA PIRES FERREIRA, de nacionalidade brasileira, solteira, 
professora, natural de Cruzília, MG, no dia (13/01/1989), residente e domiciliada em 
Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Ferreira da Silva e de Mirian Ferreira Pires.

5ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE RACHEL TEIXEIRA RUGAI, REQUERIDO POR 
ELISA TEIXEIRA RUGAI - PROCESSO Nº1097052-82.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Christina 
Agostini Spadoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 25/11/2015, foi decretada a INTERDIÇÃO de 
RACHEL TEIXEIRA RUGAI, CPF 023.646.388-87, declarando-o(a) absolutamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). ELISA TEIXEIRA RUGAI. O presente edital será publicado por três vezes, 
com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 05 de julho de 2016. 

5ª Vara da Família e Sucessões - Regional Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE RICARDO RAMALHO REIS, 
REQUERIDO POR RANOEL RAMALHO REIS E OUTROS - PROCESSO Nº1034186-
44.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Irineu Francisco da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 12/08/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de RICARDO RAMALHO REIS, CPF 
237.074.168-60, declarando-o totalmente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 
nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. ROSANA RAMALHO REIS DE 
LIMA. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de abril de 2017. 
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Distrito - Capão Redondo
Dr. Claudinei José Pires - Ofi cial 

CARTÓRIO de REGISTRO CIVILCARTÓRIO de REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JEORGE ALVES SOUSA, solteiro, motorista, nascido em 23/04/1970, 
natural de Caldeirão Grande - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Manoel Faustino de Sousa e de Maria de Lourdes Alves; A pretendente: VERÔNICA CA-
LADO SILVA, solteira, do lar, nascida em 02/12/1991, natural de Gavião - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edevan Araujo Silva e de Vera Lúcia Calado Silva.

O pretendente: PAULO JÚNIO GAMA OLIVEIRA, solteiro, auxiliar administrativo, nascido 
em 22/02/1992, natural de Itabuna - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Paulo Roberto Oliveira e de Lucineide Gama de Souza; A pretendente: STHEPHANY NAYARA 
MARTINES CORTEZ, solteira, do lar, nascida em 06/03/1995, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sandro de Lima Cortez e de Marcia Martines.

O pretendente: ANTONIO MARLEUTON SILVA, divorciado, motorista, nascido em 26/02/1962, 
natural do Estado do Ceará residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Florencio 
Nonato da Silva e de Maria Agnelina Bezerra; A pretendente: VANIA SOARES MENDONÇA, 
solteira, vigilante, nascida em 03/03/1973, natural de Cacimba de Areia - PB, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Soares Rufi no e de Josefa Soares Mendonça.

O pretendente: JOÃO PAULO CONSTANTINO DA COSTA, solteiro, motoboy, nascido 
em 22/05/1995, natural de Aratuba - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de João Pereira da Costa e de Maria Luzanira Constantino; A pretendente: THALIA 
APARECIDA DE SOUZA LIMA, solteira, do lar, nascida em 24/03/1998, natural de São 
Roque - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luis Gonzaga Felix de 
Lima e de Edivonete Lima de Souza.

O pretendente: JOÃO VICTOR FELICIO DOS SANTOS, solteiro, repositor, nascido em 
06/08/1998, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Sofi a Felicio dos Santos; A pretendente: THAYLLA GUSMÃO DA SILVA, solteira, 
estudante, nascida em 28/10/1999, natural de Candeias - BA, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Claudio Nascimento da Silva e de Priscila Gusmão.

O pretendente: FRANCISCO MAKSON DO NASCIMENTO SILVA, solteiro, auxiliar de 
topografi a, nascido em 29/11/1993, natural de Campo Maior - PI, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Alves do Nascimento e de Maria das Graças Silva 
Nascimento; A pretendente: LIDIANE NUNES VIEIRA, solteira, auxiliar de saúde bucal, 
nascida em 09/03/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Manoel Felix Vieira e de Joana Francelina Nunes Vieira.

O pretendente: ROGER RICARDO ANTONIO ALVES, divorciado, professor, nascido em 
16/08/1981, natural de Embu das Artes - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Nereides Antonia Alves; O pretendente: MARCELO CHICONI ALVES, divorciado, 
professor, nascido em 30/10/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Gerson Pereira da Silva e de Angela Maria Chiconi da Silva.

O pretendente: PEDRO ALVES DE MORAES JÚNIOR, solteiro, atendente de suporte 
técnico, nascido em 05/10/1996, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Pedro Alves de Moraes e de Jurcilene Rodrigues Alves; A preten-
dente: KATHLEEN CHEQUETTI DA SILVA, solteira, atendente, nascida em 17/07/1998, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gecildo 
José da Silva e de Paula Chequetti da Silva.

O pretendente: CESAR MAURICIO GONÇALVES, solteiro, autônomo, nascido em 18/11/1979, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Alberto 
Nunes Gonçalves e de Almerita Pires da Luz Gonçalves; A pretendente: ADRIANA DOS 
SANTOS, solteira, do lar, nascida em 13/08/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo dos Santos e de Elienária Evangelista de Oliveira.

O pretendente: WISMAR DA SILVA ALBORELI, solteiro, analista de suporte júnior, nas-
cido em 04/06/1988, natural de Ouro Preto do Oeste - RO, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de José Antonio Alboreli e de Diná da Silva Alboreli; A pretendente: 
TABYTHA COSTA GALVÃO, solteira, psicóloga, nascida em 26/08/1990, natural de 
Manaus - AM, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Elnathan Gonzáles 
Galvão e de Dulcineide Costa Galvão.

O pretendente: GILMAR FERREIRA CAMPOS, solteiro, encarregado de manutenção, 
nascido em 09/12/1972, natural de Ubaí - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Ferreira Campos e de Angela Ferreira Campos; A pretendente: NOEMIA 
MENEZES DOS SANTOS, divorciada, cozinheira, nascida em 23/10/1962, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Otoniel Menezes 
dos Santos e de Maria Ferreira dos Santos.

O pretendente: WALLES PEREIRA ALVES, solteiro, manobrista, nascido em 01/12/1992, 
natural de Tauá - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Alves 
de Sousa e de Julia Pereira dos Santos Alves; A pretendente: BRUNA VITAL FERREIRA, 
divorciada, pedagoga, nascida em 17/09/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Julio Cesar Ferreira e de Maria Vitoria de Oliveira Vital.

O pretendente: JARBAS LÚCIO ALVES DE OLIVEIRA, solteiro, agente de asseio e 
conservação, nascido em 10/10/1982, natural de São Miguel dos Campos - AL, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria Madelna Alves de Oliveira; A pretenden-
te: MARIA APARECIDA FERREIRA, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em 
30/06/1984, natural de São Brás - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Dorival Ferreira e de Maria José Jacó dos Santos.

O pretendente: JOSÉ LUIS DELFINO LIMA, solteiro, garçom, nascido em 05/04/1994, 
natural de Orós - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mardone Delfi no 
de Lima e de Zuleide Ferreira Lima; A pretendente: AMANDA PORFIRIO JOSINO, solteira, 
atendente, nascida em 07/09/1992, natural de Orós - CE, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de José Ricardo Josino e de Ilzanir Porfi rio Lima.

O pretendente: GILVAN JACINTO DE OLIVEIRA, solteiro, paisagista, nascido em 
09/10/1974, natural de Alagoa Nova - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Jacinto de Oliveira e de Maria Antunina de Oliveira; A pretendente: ALCIONE 
BRITO ALMEIDA, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em 31/08/1971, natural de 
Anagé - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Ferreira de Almeida 
e de Roselisedete Almeida Brito.

O pretendente: VALDECIR BENEDITO DOS SANTOS, solteiro, comerciante, nascido em 
02/05/1964, natural de Palmeira D'Oeste - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Dulcelino Benedito dos Santos e de Maria Pereira dos Santos; A pretendente: 
ZÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA, solteira, babá, nascida em 22/03/1966, natural de Barra 
da Estiva - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Deocleciano Jose de 
Oliveira e de Isabel de Souza Oliveira.

O pretendente: RODOLFO ALEXANDRE SILVA, solteiro, auxiliar de topografi a, nascido 
em 06/07/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Amaro da Silva e de Ednalva Aparecida Ferreira Silva; A pretendente: 
GABRIELE ALVES DA SILVA, solteira, operadora de caixa, nascida em 26/10/1996, 
natural de Jandira - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alberes Luiz 
da Silva e de Renata Alves Batista.

O pretendente: JOSÉ DJACIR HONORATO DO CARMO, solteiro, garçom, nascido em 
29/08/1978, natural de Baturité - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
José do Carmo e de Maria de Jesus Honorato do Carmo; A pretendente: FRANCISCA 
ALEXANDRA DE AQUINO DUTRA, solteira, vendedora, nascida em 14/12/1980, natural 
de Baturité - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Queiróz Dutra 
e de Maria Alzenir de Aquino Dutra.

O pretendente: JOSÉ MAURICIO ALMEIDA E SILVA, solteiro, garçon, nascido em 
30/09/1966, natural de Baturité - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Paulo Neves da Silva e de Aiêza Francisca Almeida e Silva; A pretendente: ANTONIA 
CLAUDIA DE LIMA DANTAS, solteira, do lar, nascida em 29/12/1974, natural de Forta-
leza - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio da Silva Dantas e 
de Antonia Vilene de Lima Dantas.

O pretendente: JOSÉ RENAN CASTRO DE ARRUDA, solteiro, ajudante geral, nascido 
em 28/11/1977, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Luiz Carlos Cabral de Arruda e de Nanci Castro da Silva De Arruda; A pretendente: 
ANDRESSA FIGUEIREDO PRECIOSO, solteira, do lar, nascida em 22/04/1987, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Precioso 
e de Roseli Figueiredo dos Santos.

O pretendente: ERENILTON SANTOS DE OLIVEIRA, solteiro, controlador de acesso, 
nascido em 28/03/1977, natural de Itajuípe - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Valdemar Alves de Oliveira e de Maria José de Oliveira Santos; A preten-
dente: GILVANETE SANTOS PINHEIRO, divorciada, auxiliar de limpeza, nascida em 
26/11/1979, natural de Itabuna - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Zenilton Aquino Pinheiro e de Cleonice de Jesus Santos.

O pretendente: FABIANO FERREIRA SANTANA, solteiro, motoboy, nascido em 
15/07/1977, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Arnaldo Santana e de Eurides Ferreira Santana; A pretendente: GISLAINE PEREIRA 
DE OLIVEIRA, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 20/05/1988, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Fernandes de Oliveira e 
de Maria Augusta Pereira da Silva.

O pretendente: WELLINGTON COSTA RODRIGUES DA CRUZ, solteiro, balconista, 
nascido em 01/01/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Macio Murilo Rodrigues da Cruz e de Marizete Oliveira Costa; A 
pretendente: ANA APARECIDA GONÇALVES DANTAS, solteira, recepcionista, nascida 
em 08/11/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Rizalvo Verissimo Dantas e de Vania Feitosa Gonçalves Dantas.

O pretendente: JORGE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, solteiro, auxiliar de me-
cânico, nascido em 23/12/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Vitor Cavalcanti de Albuquerque e de Natalia do Nascimento 
Albuquerque; A pretendente: ANDREIA CRISTINA VIRTUOSO, solteira, ténica em en-
fermagem, nascida em 24/11/1974, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de José Virtuoso e de Maria Paula Virtuoso.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS REIS, solteiro, segurança, nascido em 16/10/1994, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ricardo 
Silva dos Reis e de Leila Cristina dos Santos Reis; A pretendente: EVELINE OLIVEIRA 
DA SILVA, solteira, professora, nascida em 13/10/1979, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Wenceslau Miguel da Silva e de 
Severina Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ IRAN DA SILVA, solteiro, autônomo, nascido em 14/05/1990, 
natural de Brejo Santo - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Luiz da Silva e de Tereza Inácio da Silva; A pretendente: MÔNICA APARECIDA DE 
OLIVEIRA, solteira, operadora de caixa, nascida em 13/06/1974, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Pereira de Oliveira e de 
Teresinha Alves de Oliveira.

O pretendente: GUILHERME OLIVEIRA DOS SANTOS, solteiro, professor, nascido em 
04/08/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Zildo Aparecido dos Santos e de Elza Oliveira dos Santos; A pretendente: CAROLINA 
SANTOS OLIVEIRA, solteira, contadora, nascida em 10/05/1995, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilberto de Oliveira e de Leoci 
Pereira dos Santos Oliveira.

O pretendente: RAFAEL APODACA VIEIRA, solteiro, estudante, nascido em 10/01/1991, 
natural de Campo Grande - MS, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Sebastião Jair Vieira e de Carmem Casimira Apodaca Vieira; O pretendente: FELIPE 
MALACRIDA CARVALHO SILVA, solteiro, cartorário, nascido em 18/05/1988, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Eribaldo Carvalho 
da Silva e de Elizete Malacrida Carvalho Silva.

O pretendente: REGINALDO DA CONCEIÇÃO DA CRUZ, solteiro, encarregado, 
nascido em 24/08/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Abdias Jesus da Cruz e de Valdeise Xavier da Conceição Cruz; A 
pretendente: LUCRÉCIA SANTOS ARAÚJO, solteira, do lar, nascida em 04/01/1994, 
natural de Teofi lândia - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Vo-
landia Santos Araújo.

O pretendente: DARLAN MONTEIRO DOS SANTOS, solteiro, auxiliar de contas médi-
cas, nascido em 29/09/1992, natural de Mutuípe - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Daniel Sousa dos Santos e de Luciene Farias Monteiro dos Santos; 
A pretendente: JÉSSICA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, solteira, estudante, nascida em 
03/11/1990, natural de Ilhéus - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Angelo Lucas do Nascimento e de Gilcélia Alvarindo de Oliveira.

O pretendente: JÔNATAS SANTOS DE ASSIS GOMES, solteiro, segurança pessoal, 
nascido em 23/04/1980, natural de Salvador - BA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Silvio Santos Gomes e de Maria das Graças Salazar de Assis; A pretendente: 
CRISTIANE SOARES E SILVA, solteira, analista de sistemas, nascida em 01/06/1982, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em Taboão da Serra - SP, fi lha de 
Jesus Nazareno e Silva e de Adésia Soares de Andrade.

O pretendente: INÁCIO JOSÉ DA SILVA, solteiro, frentista/caixa, nascido em 25/08/1968, 
natural de Alagoa Nova - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de JOSÉ 
Francisco da Silva e de Clotilde Laura da Conceição; A pretendente: TEREZA ALVES 
PEREIRA, solteira, do lar, nascida em 26/01/1954, natural de Januária - MG, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mascimiano Alves Pereira e de Josefi na 
Ferreira Pereira.

O pretendente: ADEMAR NOGUEIRA, divorciado, vigilante de estacionamento, nascido 
em 24/12/1954, natural de Jequié - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Netuno Xavier Nogueira e de Mandina Nogueira; A pretendente: IOLANDA HIPOLI-
TO DO AMARAL, divorciada, do lar, nascida em 23/11/1949, natural de Mairinque - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Benedito Hipolito do Amaral e de 
Francisca do Espirito Santo.

O pretendente: EDGARD HENRIQUE LOPES MACHADO, solteiro, corretor de seguros, 
nascido em 05/03/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, fi lho de Edinaldo Machado e de Naura Lopes Machado; A pretendente: LUIZA 
FRANÇA DE MORAES, solteira, administradora de empresas, nascida em 22/07/1984, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alceu 
Ponce de Moraes e de Angeliete Maria França de Moraes.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: GILVAN DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, elet-
ricista industrial, nascido em São Paulo - SP, aos 12/04/1970, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Felix da Silva e de Clarice dos Santos Silva; 
A pretendente: ELENI SANTOS DE JESUS, nacionalidade brasileira, divorciada, vend-
edora, nascida em Taboão da Serra - SP, aos 09/01/1973, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel de Jesus e de Pedrina Romualdo dos Santos.

O pretendente: LUIS CARLOS ROMUALDO BORLONE, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, analista de marketing, nascido em São Paulo - SP, aos 02/03/1986, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Borlone e de Maria 
do Carmo Romualdo; A pretendente: LUANA TAMIRIS MESSIAS, nacionalidade 
brasileira, divorciada, manicure, nascida em São Paulo - SP, aos 17/01/1992, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Messias Cabrera e de Maria 
Iracema dos Santos.

O pretendente: TUNAY SOUZA SARAIVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, estudante, 
nascido em Barra do Mendes - BA, aos 10/06/1991, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Souza Saraiva e de Ivaneis Andrade de Souza; A 
pretendente: INGRYD DO CARMO CONCEIÇÃO, nacionalidade brasileira, solteira, 
assistente de faturamento, nascida em São Roque - SP, aos 09/02/1997, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Henrique da Conceição e de 
Leda Teixeira do Carmo.

O pretendente: MARCIO JOSE FARIAS, nacionalidade brasileiro, divorciado, operador 
de gestora, nascido em São Paulo - SP, aos 15/11/1975, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulino José Farias e de Natalina Ramos dos Santos 
Farias; A pretendente: VANUZIA ANTONIO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
divorciada, cabeleireira, nascida em Itabuna - BA, aos 19/02/1979, residente e domicil-
iada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdemir Antonio dos Santos e de Josefa 
Pequena dos Santos.

O pretendente: SEVERINO BEZERRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
aposentado, nascido em Distrito Miracica, Município Garanhuns - PE, aos 12/08/1943, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco Bezerra 
e de Benedita Maria da Conceição; A pretendente: SEVERINA DIAS BARBOSA, na-
cionalidade brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida em Paranatama - PE, 
aos 19/05/1965, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria 
Dias Barbosa.

O pretendente: WANDERLEI SILVA NUNES, nacionalidade brasileiro, solteiro, vigilante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 12/07/1992, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Solano Nunes Pinto e de Maria Caitano da Silva Pinto; A 
pretendente: TAMIRES DE ALMEIDA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 09/07/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosely de Almeida Santos.

O pretendente: MÁRCIO DO CARMO GONÇALVES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
carteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 13/10/1983, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Gonçalves e de Maria do Carmo Gonçalves; A 
pretendente: MARIA ROSELI ALVES DOS ANJOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Barra do Corda - MA, aos 15/11/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Silva dos Anjos e de Maria Alves dos Anjos.

O pretendente: AILTON GOMES BARCELLOS, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 08/11/1969, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Gomes de Barcellos e de Maria Benedita 
dos Santos Barcellos; A pretendente: MARLI APARECIDA ALVES, nacionalidade 
brasileira, divorciada, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 30/04/1980, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Mariano Alves e de Maria 
do Carmo Alves.

O pretendente: RENAN SGALA GRILLO, nacionalidade brasileiro, solteiro, consultor de 
recursos humanos, nascido em São Paulo - SP, aos 16/01/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Eduardo Grillo e de Marina Sgala Grillo; A 
pretendente: RENATA BRAGA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, solteira, analista 
de benefícios, nascida em São Paulo - SP, aos 21/09/1981, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Edilson de Sousa e de Idelci Braga de Sousa.

O pretendente: IVANILDO MACHADO RUFINO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
técnico de manutenção civil, nascido em São Paulo - SP, aos 11/01/1983, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joseni Carlos Rufi no e de Francisca 
Machado Rufi no; A pretendente: ALINE GERCINA DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, divorciada, técnica de seguros, nascida em São Paulo - SP, aos 02/05/1989, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Alberto de Oliveira e 
de Geracina Maria de Oliveira.

O pretendente: HUGO VITOR CASSIMIRO, nacionalidade brasileiro, solteiro, encarregado 
de almoxarifado, nascido em São Paulo - SP, aos 06/06/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lucinda Vitor Cassimiro; A pretendente: BEATRIZ 
VIEIRA CUNHA, nacionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, 
aos 15/11/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexander 
de Lima Cunha e de Margarete Aparecida Vieira de Sousa.

O pretendente: EMERSON SILVA SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar de 
manuntenção, nascido em São Paulo - SP, aos 14/05/1996, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ernani Araujo de Souza e de Zilanda dos Santos Pereira da 
Silva; A pretendente: JULIANA DE JESUS PEREIRA, nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 30/12/1994, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arlindo Pereira e de Adenisa Maria de Jesus.

O pretendente: WESLLEY RONI DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, técnico 
de laboratório, nascido em São Paulo - SP, aos 18/09/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Izabel da Silva; A pretendente: THAL-
ITA SERGIO DOS SANTOS FREITAS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
administrativo, nascida em João Pessoa - PB, aos 18/07/1989, residente e domicili-
ada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo Lopes de Freitas e de Marinalva 
Sergio dos Santos Freitas.

O pretendente: CLAUDIO MARQUES DA CRUZ, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
taxista, nascido em São Paulo - SP, aos 16/06/1974, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Marques da Cruz e de Maria Sebastiana da 
Cruz; A pretendente: AMANDA RIBEIRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
coordenadora administrativa, nascida em São Paulo - SP, aos 22/06/1985, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geremias Ribeiro da Silva e de Mercês 
da Silva de Deus.

O pretendente: NAILTON DE FREITAS VERAS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
açougueiro, nascido em São Paulo - SP, aos 20/11/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Marques Veras e de Maria Socorro 
de Freitas Veras; A pretendente: SHEILA CRISTINA SOUZA, nacionalidade bra-
sileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 10/07/1990, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente Paula Souza e de Maria 
Lucia da Silva Souza.

O pretendente: VANDERLEI VIEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, elet-
ricista, nascido em Teixeiras - MG, aos 09/04/1976, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adão Vieira da Silva e de Maria das Graças Silva; A pretendente: 
BIANCA DE JESUS PEIXOTO, nacionalidade brasileira, solteiro, copeira, nascida em 
São Paulo - SP, aos 20/04/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Geosvaldo Lopes Peixoto e de Maria de Jesus.

O pretendente: TARCISO FERREIRA DE MELO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
vendedor, nascido em Vitória de Santo Antão - PE, aos 05/03/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero José de Melo e de Josefa Isidia Ferreira; 
A pretendente: ERICA PEREIRA DE QUEIROZ, nacionalidade brasileira, solteira, 
atendente, nascida em São Paulo - SP, aos 17/05/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raquel Pereira de Queiroz.

O pretendente: ANDRÉ PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, porteiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 08/12/1976, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Elias Pereira da Silva e de Ana Maria Pereira da Silva; A pretendente: 
SANDRA RIBEIRO DA COSTA, nacionalidade brasileira, divorciada, professora, nascida 
em São Paulo - SP, aos 28/09/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Manoel da Costa e de Inêz Ribeiro da Silva.

O pretendente: DOUGLAS CINTRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
gerente de loja, nascido em São Paulo - SP, aos 01/09/1987, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Teodoro Manoel da Silva e de Fatima Cintra 
da Silva; A pretendente: NATÁLIA MENEZES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 14/02/1994, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josue Bernardo da Silva e de 
Marluce Menezes da Silva.

O pretendente: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar de confeiteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 11/02/1984, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Assis Alves dos Santos 
e de Dulcinea Pereira dos Santos; A pretendente: ANA PAULA RODRIGUES DOS 
SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrativo, nascida em São 
Paulo - SP, aos 09/10/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Reginaldo Messias dos Santos e de Arlinda Gonçalves Rodrigues.

O pretendente: ERIVALDO CERQUEIRA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
cabeleireiro, nascido em Aguas Vermelhas - MG, aos 09/05/1990, residente e domicil-
iado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Ferreira da Silva e de Vera Lúcia 
Cerqueira Silva; A pretendente: PALOMA APARECIDA GONÇALVES BARBOSA, 
nacionalidade brasileira, solteira, analista de garantia, nascida em São Paulo - SP, aos 
29/10/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco de 
Assis de Souza Barbosa e de Raimunda Gonçalves da Silva Barbosa.

O pretendente: ANTONIO MARCOS SANTOS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, assistente administrativo, nascido em Mutuipe - BA, aos 05/10/1985, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Celina Santos da Silva; A pretendente: 
ALINE DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar adiministrativo, 
nascida em Mogi das Cruzes - SP, residente e domiciliada em Mogi das Cruzes - SP, fi lha 
de Maurilio Aparecido dos Santos e de Vera Lúcia Caetana da Silva Santos.

O pretendente: CÉSAR SANTOS CERQUEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, nascido em Floresta Azul - BA, aos 21/09/1995, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Souza Cerqueira e de 
Gisélia Vieira dos Santos; A pretendente: DAIANE DA SILVA SANTANA, nacionalidade 
brasileira, solteira, monitora de qualidade, nascida em São Paulo - SP, aos 29/04/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Joaquim Santana 
e de Cristiane da Silva Santana.

O pretendente: JOSÉ MÁRCIO DOS SANTOS MORAIS, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, encanador, nascido em Vitória da Conquista - BA, aos 09/03/1987, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Emídio Oliveira Morais e de Marta 
Prates dos Santos Morais; A pretendente: ADRIANA SOUZA SANTOS, nacionalidade 
brasileira, divorciada, babá, nascida em Salto da Divisa - MG, aos 30/12/1981, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton da Rocha Santos e de Balbina 
Souza Santos.

O pretendente: DIEGO MARQUES DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
barista, nascido em São Paulo - SP, aos 25/03/1994, residente e domiciliado e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Saulo de Souza e de Ana Patricia Silva 
de Souza; A pretendente: THAYNÁ CRISTHINA SILVA SOARES, nacionalidade 
brasileira, solteiro, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 08/07/1998, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Isaias Martins Soares e de Cristina 
Maria da Silva Soares.

O pretendente: RAUL VINICIÚS DE SOUZA SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar administrativo, nascido em Senhor do Bonfi m - BA, aos 16/05/1991, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Ferreira dos Santos e 
de Maria Alaide de Souza Santos; A pretendente: LISANDRA SANTOS DE SOUSA, 
nacionalidade brasileira, solteira, repositora, nascida em Campo Formoso - BA, aos 
08/07/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ademir Vieira 
de Sousa e de Carmen Lucia Santos de Sousa.

O pretendente: DENIS HENRIQUE LANDIM PONTES VIEIRA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, aos 24/02/1991, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Aparecido Vieira e de Cristiane 
Landim de Pontes Vieira; A pretendente: MAIRA GOMES CAVALCANTE SILVA, na-
cionalidade brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 14/03/1997, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alvaro Simões Cavalcante 
Silva e de Ana Claudia do Nascimento Gomes.

O pretendente: WAGNER SOARES MOREIRA BARBOSA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, aposentado, nascido em São Paulo - SP, aos 08/02/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio de Sousa Barbosa e de Hélvia Soares 
Moreira Barbosa; A pretendente: RENATA URBANO DE ANDRADE, nacionalidade 
brasileira, solteira, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 01/09/1980, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Pires de Andrade e de Sandra 
Maria Urbano de Andrade.

O pretendente: JEFFERSON HENRIQUE SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, aos 25/07/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias Antonio Santos e de Mabete Estela Santos; A pre-
tendente: THAÍS HELENA SERGIO, nacionalidade brasileira, divorciado, do lar, nascida 
em São Paulo - SP, aos 06/01/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Agostinho Sergio e de Sonia Aparecida Oliveira Sergio.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: RENATO ANTUNES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
avaliação institucional, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 01/06/1975, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sidney Martins Santos e de Lourdes 
de Quevedo Antunes Santos. A pretendente: ELENIZE LUZIA DA SILVEIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/05/1974, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alencar Verissimo da Silva e de 
Maria do Rosario Silveira.

O pretendente: ANTONIO ADMILSON OLIVER RODRIGUES, estado civil solteiro, profi s-
são técnico administrativo, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 22/01/1965, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Oliver Rodrigues 
e de Ilidia Faceto Rodrigues. A pretendente: IVANI DE SANTANA LIMA, estado civil di-
vorciada, profi ssão segurança, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/01/1970, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oldezio Alves de Santana e de 
Ivone Moraes de Santana.

O pretendente: LAERTY CRISTOVÃO TORRE, estado civil divorciado, profi ssão comer-
ciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/01/1979, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Guido Torre Junior e de Maria Marly Torre. A pretendente: 
MARCELA MUSSATO RAUCCI, estado civil divorciada, profi ssão assistente fi nanceiro, 
nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 09/10/1991, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Raucci e de Valquiria Aparecida Mussato Raucci.

O pretendente: MARCIO GONÇALEZ LOPES, estado civil divorciado, profi ssão em-
presário, nascido em São Paulo - SP (1º Subdistrito), no dia 27/01/1978, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Geraldo de Lima Lopes e de 
Aparecida Gonçalez. A pretendente: SIMONE CONCHAL, estado civil divorciada, profi s-
são empresária, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 29/12/1966, residente 
e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Nilton Conchal e de Leonor Toscano Conchal.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000314-86.2016.8.26. 0609 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro de Taboão da Serra, Estado de SP, Dr(a). Rafael Rauch, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Sued Moreira da Silva, Brasileiro, Solteiro, RG 35.659,537-7, CPF 482. 284.433-15,
Rua Vitorio Bianchi, 66, Jardim Clementino, CEP 06770-330, Taboão da Serra - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino,
alegando, em síntese, que a parte requerida deixou de pagar a quantia de R$ 8.455,12, referente ao
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não cumprido. Encontrando-se
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, Nos termos do artigo 1.102-b
do Código de Processo Civil, Cite-se e Intime-se a parte requerida para pagamento do valor
reclamado, no prazo de 15 (quinze) dias, ou no mesmo prazo oferecer defesa, sob forma de
embargos (art.1.102-c do Código de Processo Civil). Em caso de depósito, ficam os réus isentos de
pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o montante do débito.
Não havendo pagamento e nem oferecimento de defesa, o feito prosseguirá sob a forma de execução.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de Taboão da Serra, aos 04 de outubro de 2017.                                                      (28 e 29)


