
O livro “Brasil: uma 

visão geográfi ca e 

ambiental no início do 

século XXI”, lançado 

em 2016 pelo IBGE, 

mostra que, até 2050, 

a população idosa vai 

triplicar no país

Ela passará dos 19,6 mi-
lhões (10% da popula-
ção brasileira), registra-

dos em 2010, para 66,5 milhões 
de pessoas, em 2050 (29,3%). 
Estima-se, ainda, que em 2030 
haja uma inversão no cenário 
demográfi co e que o número 
absoluto e o porcentual de 
brasileiros com mais de 60 
anos ultrapasse o de crianças 
de 0 a 14 anos, chegando a 41,5 
milhões (18% da população) 
versus 39,2 milhões (17,6%).

O Brasil está envelhecendo 
e apresenta uma crescente 
expectativa de vida. E, para 
ajudar os idosos a se cuidarem 
melhor nesta fase da vida, 
apresento um pouco do que 
aprendi durante os 20 anos 
de convivência que tive com a 
minha grande Mestra e amiga 
Romana Kryzanowska, que 
tinha uma paixão singular pelo 
Autêntico Método Pilates, um 
carinho e respeito supremo pe-
los idosos e pelo nosso grande 
Mestre Joseph Pilates, criador 
da Contrologia (Pilates).

Durante as nossas agradá-
veis conversas sobre bem-es-
tar, saúde e o Método Pilates, 
Romana sempre fez questão 
de enfatizar o quanto Pilates 
se preocupava em preparar 
as pessoas desde cedo para 
chegarem a esta fase da vida 
com uma saúde completa físi-
ca, mental e emocional, assim 
como devolver aos que já se 
encontram nela a autonomia e 
a funcionalidade para fazer as 
atividades simples do dia a dia.

Joseph Pilates defendia que 
para termos uma longevidade 
física e mental é preciso nos 
atentar desde cedo a alguns 
aspectos importantes, como: 
conquistar e manter um bom 
condicionamento físico e men-
tal por meio da Contrologia e 
de atividades físicas ao ar livre, 
tomar sol pela manhã, cuidar 
da alimentação, estimular a 
mente, organizar melhor a 
agenda para ter tempo para o 
lazer e a sociabilização, respi-
rar melhor, ter um bom sono e 
desenvolver a espiritualidade.

Os exercícios físicos pratica-
dos de uma maneira sistemá-
tica estimulam os idosos nos 
aspectos físico, psicológico e 
social, já que essas atividades 
são consideradas como um 
possível agente antidepressivo. 
E, obviamente, também ajudam 
a estimular o relacionamento 
entre eles e seus familiares, 
amigos e sociedade em geral, 

melhorando a autoestima, a ca-
pacidade de aprendizagem e de 
treinamento da funcionalidade 
para que se sintam mais moti-
vados e capacitados a fazer as 
simples atividades do cotidiano.

A realização de atividades físi-
cas tem diversos objetivos para os 
idosos. Entre eles, destaco: me-
lhorar as condições musculares e 
articulares, a fl exibilidade, força, 
postura, coordenação motora 
e equilíbrio, desenvolvendo a 
autoimagem e a autoestima, que 
são importantes para preservar 
e promover a independência 
e autonomia das atividades da 
vida diária; benefi ciar o sistema 
cardiorrespiratório, como a cir-
culação periférica. 

Auxiliar na prevenção da 
obesidade e da descalcifi cação 
óssea, evitando ou retardando 
o aparecimento da osteopo-
rose; benefi ciar os atos de 
caminhar, sentar, levantar, 
subir e descer escadas, aumen-
tando o controle do corpo, do 
movimento e gesto motor; e 
fazer com que eles consigam 
se higienizar de uma maneira 
mais natural e prazerosa.

O Autêntico Método Pilates 
de Condicionamento Físico e 
Mental (ou Contrologia) foi 
criado por Joseph Pilates há 
mais de 100 anos para mudar o 
corpo e a vida dos praticantes 
por meio de um sistema com-
plexo de movimentos seguros 
e efi cazes que ajuda as pessoas 
a cuidar do próprio corpo e 
conquistar uma vida saudável 
e feliz em todas as idades. 

Por meio da prática que 
trabalha de forma global e in-
tegrada o corpo físico, mental e 
emocional, alunos a partir dos 
10 anos conseguem melhorar 
postura, concentração, capa-
cidade vascular e cardiorres-
piratória, força, fl exibilidade, 
resistência e controle motor, 
reduzir tensão muscular, es-
tresse, fadiga e dores crônicas, 
eliminar as consequências do 
sedentarismo, reabilitar lesões 
e desacelerar processos dege-
nerativos e de envelhecimento.

E no que o Pilates pode be-
nefi ciar especifi camente seus 
praticantes da terceira idade? 
O envelhecimento leva as pes-
soas, com o passar dos anos, a 
terem uma perda acentuada 
da corporalidade saudável e o 
Método criado por Joseph Pila-
tes retarda todo esse processo. 
Ele melhora os aspectos físico, 
psicológico e social e estimula 
a inteligência e a memória, 
deixando o envelhecimento 
mais lento, com pensamentos 
positivos, alegria e esperança.

(*) - Nomeada Teacher of Teachers do 
Autêntico Método Pilates por Romana 

Kryzanowska, é graduada em 
Educação Física pela Universidade 

do Chile, pós em Ginástica de 
Manutenção e Atividade Física, Saúde 

e Envelhecimento e Diretora Técnica 
da rede The Pilates Studio® Brasil 

(www.pilates.com.br).

Envelhecer bem: fazer mais 
hoje pelo seu corpo de amanhã

Inelia Garcia (*)

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para
www.netjen.com.br T : 3106-4171
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www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 28/11/2017  - 10:30h  -  2º LEILÃO: 30/11/2017  - 10:30h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL: O Apar

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

 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 
00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 857.889,75 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 474.649,02 
(Quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dois centavos),

 COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

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

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

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE

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

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 874.220,45 
(Oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e vinte mil e quarenta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 685.290,17 (Seiscentos e oitenta e cinco mil, duzentos 
e noventa reais e dezessete centavos),

 COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEI-

LÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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FUNCIONÁRIO TRABALHANDO NO EXTERIOR
Empresa optante pelo Simples Nacional pode contratar funcionário 
brasileiro para trabalhar no exterior, como proceder com a remune-
ração? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA GESTANTE ADULTEROU O ATESTADO MÉDICO, CABE 
UMA JUSTA CAUSA?

Sem dúvida nenhuma a rescisão é justa causa com base no art. 482, alínea 
“a” da legislação consolidada. Deve a empresa extrair cópia do atestado 
adulterado, que é a prova material da ilicitude, preparar a carta de dispensa 
em duas vias devidamente fundamentada e em seguida conversar com a 
empregada para apor a sua assinatura e ciente da decisão do empregador.

CONTRATAR FUNCIONÁRIO COM 16 ANOS
Qual a idade para registro de menor aprendiz, podemos contratar fun-
cionário com 16 anos sem ser menor aprendiz? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SALÁRIO MATERNIDADE PARA SÓCIA
Sócia tem direito a receber o salário maternidade, o valor será pago 
pelo INSS, continuará recebendo o pró-labore e recolhendo os 11% 
da previdência? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DESCONTAR DO FUNCIONÁRIO QUE PEDE DEMISSÃO 
E NÃO CUMPRE O AVISO PRÉVIO, AS MÉDIAS SOBRE HORAS-EXTRAS 
DO PERÍODO QUE TRABALHOU?

Informamos que pela falta de dispositivo legal expresso, no caso de 
pedido de demissão e a falta de cumprimento de aviso neste pedido, 
o desconto respectivo deverá ser pelo valor do salário base do empre-
gado, sem a integração de qualquer tipo de adicionais ou vantagens.

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM DINHEIRO
A cesta básica e o vale alimentação pago em folha, tem incidência de 
encargos INSS, e FGTS? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

E.L.E.N.A. Empreendimentos da Livre Empresa Nacional S/A
CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501

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

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

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - 1ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DA PENHA DE FRANÇA - 
COMARCA DA CAPITAL SÃO PAULO.

Edital de 1ª e 2ª Praça DE BEM IMÓVEL e para intimação dos executados CATARINO CARDOSO 
DE BRITO (CPF 010.691.128-79), seu cônjuge se casado for, MARIA VANILDA CARDOSO DE 
BRITO PEREIRA, (CPF 076.806.768-52) seu cônjuge, EDENILSON APARECIDO PEREIRA, 
(CPF 082.777.528-56), credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais 
interessados, que expedido na Ação de Procedimento Sumario (despesas condominiais), Processo 
nº 0106161-75.2007.8.26.0006, em tramite perante a 1ª Vara Cível do Foro Regional de Penha de 
França/SP, requerida por CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PENHA DE FRANÇA (CNPJ 
66.852.138/0001-22). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem 
abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.
com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Apartamento nº 22, localizado no 
2º ou 3º pavimento do Edifício Violeta do Condomínio Parque Residencial Penha de França, com a 
entrada pela Rua São Florêncio, 1.500, 41º Subdistrito CANGAIBA, com a área útil de 51.580m², 
área comum de 13,139m², e área total de 64,719m², correspondendo-lhe uma fração ideal no 
terreno do condomínio de 0,28085%, e uma fração ideal nas despesas e coisas comuns no bloco de 
1,96592%, cabendo-lhe uma vaga indeterminada descoberta no estacionamento externo do Edifício. 
Contribuinte nº 060.242.0239-3. Matricula nº 33.379 no 17º CRI da Capital /SP. ÔNUS: Consta na 
referida matrícula, conforme R.2(15.06.1992), Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal - CEF; 
conforme Av.04(21/06/2017), Penhora. 2. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 236.189,48 (setembro/2017 - 
conforme Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 3. VISITAÇÃO 
- Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 21/11/2017, às 15h25min, e 
termina em 24/11/2017 às 15h25min e; 2ª praça começa em 24/11/2017, às 15h26min, e termina 
em 14/12/2017, às 15h25min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com 
forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site 
www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde 
estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º 
andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.
com.br Ficam os requeridos, CATARINO CARDOSO DE BRITO, seu cônjuge se casado for, MARIA 
VANILDA CARDOSO DE BRITO PEREIRA, seu cônjuge, EDENILSON APARECIDO PEREIRA, 
credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e demais interessados, INTIMADOS 
das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da 
Penhora realizada em 06/01/2010. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. 
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 09 de outubro de 2017.

Look Vision Indústria e Comércio Ltda. torna publico que requereu à SVMA - Secretaria
do Verde e do Meio Ambiente a Licença de Operação (renovação/regularização) para
fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios, à Rua Bento
Coelho da Silveira, 186, SP.

Tanamu Indústria e Comércio de Artigos Plásticos Ltda. torna público que requereu à
SVMA - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente a Licença de Operação (renovação/
regularização) para fabricação de artefatos plásticos, à Rua Soldado Manassés de
Aguiar Barros, 06, SP.

Edital de Citação Prazo de 12 dias. Processo Nº 0252560-17.2009.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Alexandre David Malfatti ,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Belanisia Fernandes Canguçu Neta, CPF/MF Nº 769. 504.475.00,
RG Nº 08.820.188-09, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, requerida por Instituição
Educacional Professor Pasquale Cascino, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 12.088,49, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e honorários de 10 %
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 09 de outubro de 2017.                                                                                                  (09 e 10)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0019601-30.2016.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 8ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Cláudia
Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Severino Inácio Dos Santos, RG
02725253, sua cônjuge e terceiros interessados, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento
de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, a qual resultou na
penhora que recaiu sobre o imóvel matrícula 38.986, registrado no Cartório de Registro de
Imóveis e anexos da Comarca de Avaré-SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 5 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de outubro de 2017.                            (09 e 10) Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0039071-10.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de

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

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

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

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

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1055931-74.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 41ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Marcelo Augusto Oliveira, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) JF Atacadão de Calçados, qualificação ignorada, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum por parte de ADIDAS AG e outros, visto que a requerida esta
reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados, objetiva-se
portanto indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos . Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de SP, aos 18 de outubro de 2017.                                                 (09 e 10)

Isso se dá devido à sua baixa 
rentabilidade e a popula-
rização de novos meios de 

investir, como os escritórios de 
investimentos independentes, 
por exemplo. A modalidade que 
até 2012, apresentava um ren-
dimento de 0,5% ao mês + TR 
(taxa referencial), passou a ter 
sua rentabilidade diretamente 
infl uenciada pela Taxa Selic. 

Sendo assim, quando essa 
taxa se mantém em até 8,5% ao 
ano, a caderneta de poupança 
rende 70% do valor da Selic. 
Caso a taxa Selic ultrapasse 
8,5% ao ano, a caderneta rende 
0,5% mês + TR. É importante 
destacar que quem já pos-
suía algum valor aplicado na 
poupança antes da data da 
mudança (04/05/2012), conti-
nuará recebendo os 0,5%+TR, 
indiferentemente da Selic. 

Para André Bona - Educador 
Financeiro do Blog de Valor 
e criador do método ‘O In-
vestimento Perfeito’ - a baixa 
rentabilidade da poupança 

Mais de 63% dos investidores realizaram 
resgate nos últimos 12 meses

A caderneta de poupança, um dos investimentos mais tradicionais no Brasil tem perdido, cada vez 
mais, o seu espaço entre os brasileiros

dos entrevistados afi rmam que 
fi zeram resgate da poupança 
nos últimos 12 meses. Enquan-
to 29% justifi cam a retirada 
para o pagamento de contas, 
71% afi rmam ter optado por 
investimentos considerados 
mais promissores. Entre esses 
investimentos, 70% optaram 
pelo Tesouro Direto; 60% por 
Ativos de renda fi xa ou fundos 
de renda fi xa; 40% por Ações 
ou fundo de ações; 25% por 
fundos multimercados. Somente 
9% optaram por investir em 
imóveis. Vale ressaltar que, casa 
investidor pode ter escolhido 
mais do que uma opção como 
investimento. Por isso a soma 
supera 100%.

Devido à baixa rentabilidade 
da poupança, o Tesouro Direto 
tem se popularizado entre os 
brasileiros pois, para o pequeno 
investidor, ele é considerado uma 
opção segura e de baixo custo, já 
que os títulos públicos são con-
siderados os ativos com menor 
risco no mercado econômico. 

não é o único motivo para se 
repensar na modalidade de 
investimento. Ele aponta a 
perda de rentabilidade devido 
à infl ação. A rentabilidade real 
corresponde ao valor do rendi-
mento mensal do investimento 
descontado a taxa de infl ação. 
Em tempos de infl ação alta, esse 
percentual supera os rendimen-
tos da poupança e revela que 
os preços aumentam mais do 

que o patrimônio acumulado. 
Bona, enfatiza: “Em períodos 
de infl ação mais elevada, por 
exemplo, o consumidor que 
deixa seu dinheiro aplicado 
na poupança, está na verdade 
perdendo capital”.

Uma pesquisa realizada pelo 
Blog de Valor, com 1022 par-
ticipantes, apontou o des-
contentamento de pequenos 
investidores. Cerca de 63% 

O governo lançou ontem (9) o Programa 
Avançar, com o objetivo de fi nalizar 7.439 
obras que estão paralisadas. O investimento 
previsto é de R$ 130,9 bilhões, e a entrega 
das obras deve ocorrer até o fi nal de 2018.A 
apresentação do programa reuniu diversos 
ministros, em cerimônia no Palácio do 
Planalto, com a participação do presidente 
Michel Temer. O programa prevê a con-
clusão de obras de saneamento, creches, 
unidades básicas de saúde, recuperação 

de pistas de aeroportos e duplicação de 
rodovias, entre outroa iniciativas. 

O Nordeste terá o maior número de obras 
fi nalizadas. Serão 3.186, com investimen-
tos de R$ 19 bilhões. Em seguida, vem o 
Sudeste, com 1.931 obras, totalizando R$ 
52,51 bilhões. O secretário-geral da Presi-
dência, ministro Moreira Franco, destacou 
que serão concluídas pelo programa obras 
inacabadas, algumas paralisadas há anos. 
“Vamos retomar os investimentos públicos. 

Para tirar o país do vermelho e fazer todas 
essas reformas para garantir o equilibro 
fi scal do país, eles [os investimentos] 
tiveram que ser contidos. Agora estamos 
retomando”, afi rmou  Moreira.

Os recursos virão de três fonte: R$ 42,1 
bilhões. do Orçamento Geral da União; 
R$ 29,9 bilhões, da Caixa, do FGTS e do 
BNDES e R$ 58,9 bilhões, de empresas 
estatais do setor de energia, em especial 
a Petrobras (ABr).

Programa objetiva concluir 7,4 mil obras paralisadas


