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“Liberdade é sempre 
a liberdade de quem 
pensa de modo 
diferente”.
Rosa Luxemburgo (1871/1919)
Escritora polonesa

BOLSAS
O Ibovespa: +0,69% Pontos: 
75.707,73 Máxima de +0,87% : 
75.837 pontos Mínima de -0,35% 
: 74.924 pontos Volume: 5,01 
bilhões Variação em 2017: 25,7% 
Variação no mês: 5,19% Dow 
Jones: -0,11% (18h34) Pontos: 
24.726,11 Nasdaq: -0,35% 
(18h34) Pontos: 6.935,42 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,3143 Venda: R$ 3,3148 
Variação: -0,71% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,39 Venda: R$ 3,49 
Variação: -0,57% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,3194 Venda: R$ 
3,3200 Variação: -0,03% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2900 
Venda: R$ 3,4600 Variação: 
-0,57% - Dólar Futuro (janeiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,89% ao 
ano. - Capital de giro, 10,50% ao ano. 
- Hot money, 1,14% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.287,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,68% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 135,800 
Variação: +0,04%.

Cotação: R$ 3,3105 Variação: 
-0,79% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,1865  Venda: US$ 1,1865  
Variação: -0,04% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9300 Venda: R$ 
3,9320 Variação: -0,63% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8430 Ven-
da: R$ 4,0730 Variação: -0,59%.

vespa Futuro: +0,62% Pontos: 
76.450 Máxima (pontos): 76.500 
Mínima (pontos): 75.560. Global 
40 Cotação: 892,130 centavos 
de dólar Variação: -0,49%.

O ministro da Secretaria 
de Governo, Carlos 
Marun, admitiu ontem 

(26), que o Palácio do Planalto 
está pressionando os governa-
dores e prefeitos a trabalhar a 
favor da aprovação da reforma 
da Previdência em troca da li-
beração de recursos do governo 
federal e fi nanciamentos de 
bancos públicos, como a Caixa. 
“O governo espera daqueles 
governadores que têm  fi nan-
ciamentos a serem liberados, 
como de resto de todos os 
agentes públicos, reciproci-
dade no que tange à questão 
da (reforma da) Previdência”, 
disse o ministro.

Ministro admite que governo 
negocia crédito da Caixa em 
troca de votos pela reforma

Marun negou que esteja 
promovendo “chantagem” com 
governadores e prefeitos e des-
tacou que os fi nanciamentos da 
Caixa “são ações de governo”. 
O peemedebista disse que o go-
verno está pedindo apenas uma 
“ajuda” em troca dos votos pela 
reforma. “Financiamentos da 
Caixa são ações de governo. Se-
não, o governador poderia tomar 
esse fi nanciamento no Bradesco, 
não sei onde. Obviamente, se são 
na Caixa, no Banco do Brasil, no 
BNDES, são ações de governo, 
e nesse sentido entendemos 
que deve, sim, ser discutida 
com esses governantes alguma 
reciprocidade no sentido de 

que seja aprovada a reforma da 
Previdência, que é uma questão 
que entendemos hoje de vida ou 
morte para o Brasil”, justifi cou. 

O ministro disse que os parla-
mentares ligados aos governa-
dores também terão aspectos 
eleitorais positivos com os fi nan-
ciamentos aos governos locais. 
“Olha, não entendo que seja uma 
chantagem o governo atuar no 
sentido de que um aspecto tão 
importante para o Brasil se torne 
realidade, que é a modernização 
da Previdência”, afi rmou. “Não 
é retaliação aos governadores, 
é pedido de apoio”, completou.

Em reunião ontem com o 
presidente Temer, Marun disse 

Marun negou que esteja promovendo “chantagem” com governadores e prefeitos e destacou

que os fi nanciamentos da Caixa “são ações de governo”.

que manifestou seu otimismo 
em relação à aprovação da 
PEC. Afi rmou que a confi ança 
da aprovação do texto vem de 

conversas com parlamentares 
nos últimos dias e disse ver cada 
dia menos pessoas dizendo que 
não votarão a PEC “de jeito 

nenhum”. O ministro evitou 
dar o número de votos que 
o governo contabiliza hoje 
(AE).

Abono salarial 
Trabalhadores com direito ao 

abono salarial ano-base 2015 têm 
até quinta-feira (28) para sacar o 
benefi cio. Esse é o prazo fi nal e 
não haverá nova prorrogação. Até 
o fi m de novembro, 1,4 milhão de 
brasileiros com direito ao benefício 
ainda não tinham sacado o dinheiro. 
Quem trabalhou na iniciativa priva-
da em 2015 e ganhou até 2 salários 
mínimos,  pode retirar o dinheiro em 
qualquer agência da Caixa. 

As vendas em shoppings 
centers de todo o país tiveram 
crescimento nominal (sem 
considerar a infl ação) de 6% 
neste período do Natal, na 
comparação com o período 
ano anterior, segundo levan-
tamento da Alshop, divulgada 
ontem (26), na capital paulista. 
O faturamento estimado, que 
levou em conta o mês de de-
zembro, foi de R$ 51,2 bilhões. 
De acordo com Nabil Sahyoun, 
presidente da Alshop, a alta de 
6% signifi ca inversão da curva 
de queda, já que, nos últimos 
dois natais, o setor havia apre-
sentado retração.

“A gente pode festejar”, dis-
se Sahyoun. No ano passado, 
houve queda 3% no Natal. Em 
2015, a redução foi de 2%. “São 
boas perspectivas com todas as 
reformas, a taxa de desemprego 

caindo, as contas inativas do 
FGTS, que injetaram mais de 
R$ 44 bilhões, o saque do PIS/
Pasep e a taxa Selic em 7%. 
Estamos tendo um retorno ao 
emprego, de forma lenta, mas 
é importante essa recuperação. 
São todos números importantes 
para esse inicio de retomada do 
crescimento”, avaliou.

A estimativa é que os 773 
shoppings brasileiros tenham 
movimentado R$ 147,5 bilhões 
durante o ano de 2017, alta de 
5% em relação a 2016. Por seg-
mentos, brinquedos respondem 
pelo maior crescimento, corres-
pondente a 10%. Em segundo 
lugar estão óculos, bijuterias e 
acessórios, com 9,5%. Artigos 
para animais de estimação 
fi caram em terceiro lugar, com 
7,5%. Eletrodomésticos e celu-
lares tiveram 6% cada um (ABr).

A maior parte dos shoppings está localizada na Região Sudeste 

do país (50,54%).

A alta da arrecadação pro-
vocada pela recuperação da 
economia e o pagamento de 
concessões referentes ao leilão 
de usinas hidrelétricas, fi ze-
ram o Governo Central obter 
o primeiro resultado positivo 
para meses de novembro em 
quatro anos. No mês passado, 
o Tesouro Nacional, a Previ-
dência Social e o Banco Central 
registraram superávit primário 
de R$ 1,348 bilhão. O resultado 
primário leva em conta a dife-
rença entre receitas e despesas, 
desconsiderando os juros da 
dívida pública. 

Desde 2013, o Governo Cen-
tral não fechava novembro com 
resultado positivo. No mesmo 
mês do ano passado, o Governo 
Central tinha registrado défi cit 
de R$ 38,467 bilhões, o pior re-
sultado da história para o mês. 
O resultado de novembro dimi-
nuiu para R$ 101,919 bilhões 
o défi cit primário acumulado 
em 2017, ainda o pior valor 
registrado para os 11 primeiros 
meses do ano desde o início da 
série histórica, em 1997. Na 
semana passada, o ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira, 
disse que a equipe econômica 
tem condições de cumprir a 
meta com pequena folga.

No mês passado, o governo 
contou com dois fatores para 

Ministro do Planejamento 

Dyogo Oliveira.

Há um ano, o combate às 
fraudes no Seguro Desemprego 
ganhou um novo e poderoso 
aliado. Lançado pelo Ministério 
do Trabalho (MT), o sistema an-
tifraude consiste em uma plata-
forma tecnológica que amplia a 
capacidade de identifi cação de 
requerimentos suspeitos para 
bloquear os pagamentos inde-
vidos. De dezembro de 2016 a 
dezembro deste ano, o sistema 
bloqueou 52 mil requerimentos 
em todo o país, impedindo o 
pagamento indevido de mais 
de R$ 678 milhões aos cofres 
públicos. 

O Estado do Maranhão é o 
líder do ranking, com 16.427 
pedidos bloqueados, seguido 
de São Paulo, que concentra a 
maior população do país, com 
9.328 pedidos, e, em tercei-
ro lugar, o Pará, com 3.363. 
“Agora tudo mudou. Quando o 
ministério implantou o sistema 
antifraude, a auditagem passou 

Ministro do Trabalho,

Ronaldo Nogueira.

O Ministério da Agricultura 
suspendeu temporariamente 
a exportação de pescado para 
a União Europeia (UE). A me-
dida preventiva entra em vigor 
no dia 3 de janeiro de 2018 e 
será acompanhada de um plano 
de ação para responder aos 
questionamentos apresentados 
depois da missão de auditoria 
dos europeus em solo brasi-
leiro, ocorrida em setembro 
de 2017.

A suspensão foi anunciada 
ontem (26) pela pasta com o 
objetivo de evitar a possível 
suspensão unilateral pela UE e 
ter uma posição mais favorável 
para retomar as exportações 
assim que os problemas re-
latados forem resolvidos. Ao 
mesmo tempo, busca formas 
de implementar a colaboração 
com outros órgãos públicos 
para inspeção sanitária nas 
embarcações, por exemplo, 

 Alex Régis
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Brasília - O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, se reune 
hoje (27) com técnicos da Casa, 
para defi nir os argumentos da 
ação judicial que deve ser pro-
tocolada nesta semana no STF 
sobre a tramitação da cassação 
do mandato do deputado Paulo 
Maluf (PP-SP).

Os assessores da presidência 
da Câmara estão fi nalizando o 
parecer sobre o caso e a reco-
mendação é que a Casa ques-
tione a interpretação da Corte 
em defesa da prerrogativa do 
plenário do Parlamento de dar 
a palavra fi nal sobre a perda 
do mandato do deputado. O 
parecer será apresentado hoje 
e caberá a Maia confi rmar se vai 
judicializar a questão ou não. 
“Estou esperando o estudo da 
assessoria”, desconversou Maia. 

Ao determinar o início ime-
diato do cumprimento da 
pena, o ministro do STF Edson 
Fachin ordenou que a Câmara 
declare a perda do mandato 
de Maluf. Os técnicos da Casa 
entendem que a Constituição é 
clara no artigo 55 sobre a vota-
ção no plenário e dizem que a 
tramitação da medida começa 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). A tendência é 
que Maia questione a interpre-
tação defendida pela 1ª Turma 
de que a Corte pode decretar 
a perda do mandato em razão 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.
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Itaipu obteve a quarta 
melhor produção da 
história

A Usina Hidrelétrica de Itai-
pu, em Foz do Iguaçu (PR), 
deve fechar o ano com uma 
produção de 96 milhões de 
megawatts-hora (MWh), um 
milhão de MWh a mais do que 
a projeção inicial para 2017. 
Ontem (26), a usina ultrapas-
sou a geração de 94,7 milhões 
de megawatts-hora (MWh) 
obtida em 2008.

A geração de 2017 fi cará 
atrás apenas dos três melhores 
anos da história da operação: 
em 2012, a usina gerou 98,3 
milhões de MWh; em 2013, fo-
ram 98,6 milhões de MWh e, em 
2016, bateu o recorde mundial, 
com 103,1 milhões de MWh. 
A direção da usina considera 
que o resultado deste ano fi cou 
acima das expectativas, apesar 
de ter sido um ano com poucas 
chuvas. 

Em 2016, Itaipu atendeu 76% 
do mercado paraguaio e 17% do 
mercado brasileiro de energia 
elétrica (ABr).

Valter Campanato/ABr

Sistema antifraude já economizou 
R$ 678 milhões aos cofres públicos

explica o ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira.

O sistema faz o cruzamento 
com todas as bases de dados 
do MT, como o Caged, além da 
Receita e Caixa. A partir desse 
cruzamento, fi ltros e análises 
são realizadas. As fraudes são 
comunicadas à Polícia Federal. 
Quem tiver o Seguro Desempre-
go bloqueado será comunicado 
e deverá procurar o Ministério 
do Trabalho, pois existem casos 
em que o próprio trabalhador 
não sabe que seus dados foram 
utilizados por fraudadores.

O ministro do Trabalho lem-
bra que as fraudes provocam a 
perda de recursos destinados 
a trabalhadores demitidos, que 
dependem do Seguro Desem-
prego até voltarem ao mercado. 
Antes, quando se identifi cava 
um requerimento suspeito, não 
havia como impedir a liberação 
enquanto não se confi rmasse a 
fraude (MTE).

a ser feita com a aplicação de so-
luções tecnológicas avançadas. 
Como já vimos, os resultados 
foram imediatos. Hoje, não só 
é possível estancar a sangria 
de recursos públicos desviados 
do Seguro Desemprego por 
quadrilhas, mas também po-
demos identifi car os culpados”, 

Venda em shoppings 
cresce 6% no Natal

Governo registra primeiro 
superávit para novembro

impulsionar as receitas. Além da 
recuperação econômica, que fez 
a arrecadação federal subir em 
novembro, o Tesouro reforçou 
o caixa com o pagamento de R$ 
12,1 bilhões dos leilões para reno-
var a concessão de quatro usinas 
hidrelétricas da Cemig. Neste 
mês, o Tesouro receberá R$ 10 
bilhões dos leilões de concessão 
de petróleo e gás e R$ 3 bilhões 
de concessões de aeroportos 
leiloados no início do ano.

Os recursos extras fi zeram 
as receitas líquidas do Governo 
Central subir 3,5% de janeiro 
a novembro em valores nomi-
nais. Ao descontar a infl ação, 
no entanto, a variação real cai 
para zero (ABr).

Câmara pode ir ao STF contra 
perda de mandato de Maluf

de condenação criminal de 
parlamentar, deixando à Câ-
mara o papel de simplesmente 
referendar a decisão do STF. 

Maia deve argumentar que 
essa competência é exclusiva 
do Legislativo. A ação que pode 
sair da Câmara deve apontar a 
divergência de interpretação 
entre as duas turmas do STF, 
forçando assim uma decisão 
fi nal do pleno da Corte. En-
quanto a 1ª Turma entende que 
a perda do cargo pode ser feita 
de ofício, a 2ª Turma avalia que o 
plenário do Legislativo precisa 
se reunir para deliberar sobre 
a cassação. Qualquer que seja 
a decisão, a Câmara não deve 
questionar o mérito da conde-
nação (AE).

Exportação de pescado para a 
União Europeia é suspenso

item bastante criticado pelos 
europeus.

Segundo a pasta, as autori-
dades sanitárias europeias en-
tendem que os pescados fazem 
parte de um único contexto, 
independentemente de serem 
peixes de captura ou espécies 
de cultivo. A auditoria da UE 
concentrou-se nas indústrias 
que processavam o pescado de 
captura para exportação. Por 
isso, o Ministério da Agricultura 
solicitará aos europeus que se-
parem as exigências sanitárias 
dos peixes de captura dos de 
aquicultura. O governo brasi-
leiro entende que são matrizes 
diferentes, com contaminantes 
e riscos diferente, e não podem 
ser tratados da mesma maneira. 
Em 2016, o Brasil exportou US$ 
33,1 milhões em pescado. Até 
30 de novembro, as exporta-
ções de pescado somavam US$ 
21,8 milhões (ABr).
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OPINIÃO
Por que os Super-Heróis 

precisam da
Liga da Justiça?

Você já deve ter 

percebido que, nos 

fi lmes de super-heróis, 

agora, eles são postos em 

times, o formato ‘liga da 

justiça’

Com os problemas mais 
complexos e os desafi os 
cada vez mais incertos, 

os talentos individuais preci-
sam ser combinados na hora 
de enfrentar os problemas. 
Portanto o super-herói precisa 
do seu time. Você já reparou 
que estamos como pessoas, 
profi ssionais e sociedade en-
frentando a mesma situação? 
Na busca por explorar as 
habilidades e potencialidades 
individuais, surgem os movi-
mentos colaborativos. 

Um exemplo simples se pas-
sou comigo: os pais da escola de 
meu fi lho estavam reclamando 
de como os livros estavam 
fi cando mais caros e um deles 
propôs que fi zéssemos uma 
feira de livros para trocar, 
vender e aproveitar melhor os 
livros de nossos fi lhos. Bingo, 
uma economia de 40%. Depois, 
soube que, em vários lugares, 
outras iniciativas iguais esta-
vam ocorrendo. Sem falar em 
lojas colaborativas, onde se 
divide espaço para diversos 
empreendedores apresen-
tarem seus produtos ou os 
espaços de co-working que são 
uma realidade para quem quer 
trabalhar com baixo custo, e há 
muitos outros exemplos.

Com o intuito de reunir pes-
soas, potencialidades e ideias, 
as empresas estão procurando 
ambientes mais colaborativos. 
O tema ‘colaboração’ faz parte 
de uma medida internacional 
de saúde organizacional, em-
presas mais colaborativas se 
renovam mais rápido e logo são 
mais sustentáveis. Problemas 
mais cabeludos sendo resol-
vidos por times colaborativos 
têm sido uma premissa. Se 
hoje um jovem for procurar 
emprego, ele certamente será 
avaliado por sua capacidade de 
trabalhar junto, colaborando, 
e quem está empregado e não 
trabalha colaborativamente, 
está cada vez mais sob o risco 
ter espaço para ocupar.

Em casa, na escola e em 
vários ambientes, o assunto 
é o mesmo. Desenvolver ha-
bilidades colaborativas para 
enfrentar os desafi os de um 
mundo cada vez mais interde-
pendente. Tarefa difícil para 
pessoas que, como nós, foram 
criadas e têm no entorno uma 
sociedade que se pauta mais 
pela competição do que pela 
colaboração. Há muito para fa-
lar sobre isso e despertar para 
a necessidade de aprender a 
colaborar.

Por causa disso, começamos 
a pesquisar sobre colaboração 
produtiva. Porque não é a 
colaboração pela colaboração, 
mas aquela que nos leva a um 
resultado qualitativa e quanti-
tativamente melhor. Durante 

um ano, dialogamos com uma 
série de pessoas vindas de or-
ganizações, escolas e pessoas 
da sociedade sobre o tema e 
chegamos a uma defi nição: 
“Colaboração Produtiva signifi -
ca pessoas que trabalham jun-
tas para um propósito comum, 
utilizando o máximo de suas 
potencialidades em um fl uxo 
contínuo de aprendizagem, 
mantendo um envolvimento 
emocional durante o processo” 
(extraído do livro ‘Inovação: 
Diálogos sobre Colaboração 
Produtiva’).

Colaborar é diferente de 
ajudar. Ajudar o outro signi-
fi ca se doar para alguém que 
precisa de sua habilidade ou 
recurso. Colaborar também é 
diferente de cooperar. Coope-
ração ocorre quando cada um 
dos envolvidos faz a sua parte 
separadamente e, todos juntos, 
esperam que a combinação 
deles leve ao resultado. Ao 
colaoborar, trabalhamos juntos 
para um objetivo comum de 
forma interdependente para 
construirmos algo. Às vezes, 
tratamos tudo como uma coisa 
só, mas são diferentes.

A outra questão é que é 
necessário que a colaboração 
seja produtiva. Muitas pessoas 
relacionam ser produtivo com 
trabalhar mais ou fazer muito 
esforço para produzir em 
maior quantidade. Parece uma 
ideia que enraizada em nossa 
cabeça. Para vencer essa ideia 
equivocada, agreamos ao con-
ceito de colaboração o valor de 
ser também produtiva. E isso 
não requer trabalhar mais ou 
se esforçar mais. Uma simples 
ideia dada em 15 minutos, por 
exemplo, pode nos ajudar a 
ganhar milhões se agregada 
ao ato de fazer diferente. Não 
podemos mais apenas fazer 
por fazer. Para ser produtivo, o 
pensar e o fazer andam juntos. 
O conhecimento, a análise e as 
ideias têm valor e devem ser 
estimuladas em todos.

Líderes - e quero dizer aí 
pais, professores, políticos, 
presidentes, diretores, ge-
rentes etc. - precisam cola-
borar produtivamente cada 
vez mais como resposta aos 
problemas mais complexos e 
incertos que vivemos. Desde 
o nosso modelo de avaliação 
educacional, competições ou 
mesmo em nossos lares, fomos 
estimulados desde sempre a 
vencer individualmente, a ser-
mos melhores que os outros, 
a concorrer para obtermos um 
espaço melhor para cada um 
e agora isso precisa ser visto 
como algo coletivo e não indi-
vidual. Eu só posso estar bem 
se outros também estiverem e a 
forma de realizar essa façanha 
é juntos.

(*) - Mestre em Educação, pós-
graduado em Psicodrama Sócio 

Educacional pela ABPS, é qualifi cado 
como professor supervisor pela 
FEBRAP e Psicólogo. Fundador 
e diretor da Bridge Soluções em 

Desenvolvimento Humano. Diretor 
Administrativo da Drucker Society 

Brazil SP, vinculada a Drucker 
Institute em Claremont CA.

Celso Braga (*)
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A meta é reduzir o número 
de cesarianas desneces-
sárias, ou seja, que não 

tenham indicação clínica e 
sejam feitas apenas por conve-
niência das partes envolvidas, 
podendo, inclusive, causar 
prejuízos à saúde do bebê. No 
ano passado, 35 maternidades 
fi zeram parte da primeira fase 
da campanha.

O projeto é desenvolvido em 
parceria com o Hospital Israeli-
ta Albert Einstein e o Institute 
for Healthcare Improvement. 
Sessenta e oito operadoras de 
planos de saúde manifestaram 
interesse em apoiar o projeto. 
Segundo o diretor de Desen-
volvimento Setorial da ANS, 
Rodrigo Aguiar, no período de 
festas de fi m de ano, o problema 
das cesarianas desnecessárias 
agrava-se um pouco. “Por conta 
das festas, a tendência é haver 
uma antecipação da data do 
parto, e o agendamento em 
períodos que variam entre 

Quando o parto é normal, mãe e bebê criam uma relação mais 

próxima.

Um café em Londres lançou o 
‘selfi eccino’, que permite estam-
par uma foto do cliente na bebida 
pedida. No Tea Terrace, o visitante 
pode tirar uma ‘selfi e’ e enviá-la ao 
aplicativo da casa de chá para que 
o garçom digitalize e reproduza a 
foto. O procedimento acontece em 
uma máquina especial denominada 
“Cino”, que utiliza corantes sem 
sabor para reproduzir o retrato.

Leva aproximadamente quatro 
minutos para estampar a imagem 
na espuma do café de 7,50 libras 
esterlinas (R$ 33, aproximadamen-
te) (ANSA).

Um medicamento que im-
pede a propagação do vírus 
HIV na corrente sanguínea, já 
indicado como terapia antire-
troviral nos Estados Unidos e 
em países da Europa, estará 
logo disponível para pacien-
tes do SUS em 12 estados. O 
comprimido, fabricado por 
um grupo norte americano, 
já era indicado para o trata-
mento de soropositivos como 
parte do coquetel de aids. A 
novidade é que o fármaco 
poderá ser utilizado agora 
por quem nunca entrou em 
contato com o vírus, mas pode 
estar exposto a ele durante a 
relação sexual. 

É o caso, por exemplo, de 
profi ssionais do sexo. Mas é 
bom lembrar que não protege 
o usuário contra outras infec-
ções transmitidas sexualmen-
te. Segundo o médico Juan 
Carlos Raxach, coordenador 
da área de Promoção da Saúde 
e Prevenção da Associação 
Brasiliera Interdiscilpinar de 
Aids, embora o Truvada, nome 
comercial do medicamento, 
tenha demonstrado 99% de 
efi cácia nos testes clínicos, 
para impedir a replicação 
do vírus HIV, não veio para 
substituir a camisinha.

“Está se falando muito que 

A distribuição do remédio pelo SUS vai  priorizar pessoas 

com mais de 18 anos, consideradas grupos de risco de 

contaminação.

Miguel foi o nome masculino mais registrado nos 
cartórios de todo o país em 2017, segundo levanta-
mento da Associação Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen-BR). De janeiro a 10 de 
dezembro, os pais de quase 26 mil recém-nascidos 
escolheram o nome bíblico e de origem hebraica 
para os seus bebês. Os nomes de Arthur (21.161 
registros) e Davi (15.372) aparecem em segundo 
e terceiro lugar entre os mais escolhidos este 
ano. Para as mulheres, os três nomes que lideram 
o ranking dos registros de nascimento são Alice 
(18.508), Valentina (13.193) e Helena (12.615).

Considerando os nomes compostos, os primeiros 
nomes mais escolhidos foram Maria (80.192) e 
João (44.450). Segundo a associação, Maria tem 
885 variações de registro, com destaque para Maria 
Eduarda. O nome João aparece com 154 variações, 
com João Miguel sendo a principal. A pesquisa 
mostra ainda que Enzo, com ou sem variações, está 
entre os nomes considerados “da moda” para os 
meninos, enquanto alguns caíram em desuso, como 
Liliana, Sônia e Régis. Os nomes identifi cados como 
os mais diferentes foram Riquelmi, Moa, Darcksson, 
Ambar, Iasã, Zeonilde, Dã, Steice e Donald.

A pesquisa foi baseada em informações enviadas à 
Central de Informações do Registros Civis Nacional 
pelos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Cata-
rina, do Paraná, de São Paulo, do Espírito Santo, de 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, do Distrito 
Federal, de Rondônia, do Acre, Amapá, de Roraima, 
do Ceará, de Pernambuco e Alagoas. Os cartórios 
desses estados somam quase 1,5 milhão de registros. 
Segundo a Arpen, os cartórios dos outros estados 
ainda estão adequando o sistema de informação.

Os 10 nomes mais frequentes de meninos:
1. Miguel 
2. Arthur
3. Davi
4. Heitor
5. Gabriel

6. Bernardo
7. Lorenzo
8. Enzo Gabriel
9. Pedro Henrique
10. Pedro

Os 10 nomes mais frequentes de meninas:
1. Alice
2. Valentina
3. Helena
4. Laura
5. Sophia

6. Maria Eduarda
7. Lorena
8. Julia 
9. Heloisa
10. Livia (ABr)

Seleção de revelações 
da Champions tem 2 
brasileiros

Com dois brasileiros, a Uefa 
divulgou ontem (26) a seleção das 
maiores revelações da Liga dos 
Campeões de 2017. Para entrar na 
lista, os 11 jogadores devem possuir 
até 24 anos e ter estreado em 2017 
na competição internacional.

O goleiro Ederson, do Man-
chester City, e o meio-campista 
Anderson Talisca, do Besiktas. 
Apesar do início irregular, Ederson 
se consolidou e está fazendo uma 
grande Liga dos Campeões pelos 
“citizens”. Já Talisca é um dos 
grandes destaques do Besiktas na 
competição, anotando quatro gols 
na fase de grupos da Champions.

A escalação das 11 maiores re-
velações da Liga dos Campeões foi 
formada no esquema tático 4-3-3. 
Confira os escolhidos: Ederson 
(Benfi ca/City); Semedo (Benfi ca/
Barcelona), Sánchez (Tottenham), 
Süle (Bayern), Tierney (Celtic); 
Winks (Tottenham), Talisca (Besi-
ktas), Asensio (Real Madrid); Mba-
ppé (Monaco/PSG), Werner (Lei-
pzig), Oberlin (Basel) - (ANSA).

Tempestade de 
neve afeta parte dos 
Estados Unidos

A neve caiu durante toda a 
madrugada de ontem (26) no 
Centro-Oeste e Nordeste dos 
Estados Unidos. A tempestade, 
batizada de Ethan pelo serviço 
meteorológico, continua intensa 
e deve atingir a região ao longo 
do dia. Nebraska, Kansas, Mis-
souri, Pensilvânia, Nova York e 
Massachusetts foram alguns dos 
estados afetados. O volume de 
neve aumentou rapidamente, até 
dez centímetros de neve caíram 
por hora em algumas regiões.

Em Seattle, as rodovias 
congelaram e as temperaturas 
registradas foram as mais bai-
xas em 20 anos. Os aeroportos, 
entretanto, tiveram poucos 
cancelamentos e as condições 
não afetaram pousos e deco-
lagens. O Serviço Nacional de 
Meteorologia emitiu avisos de  
novas tempestade em vários 
lugares, por isso os aeroportos 
recomendam que passageiros 
estejam em alerta sobre a pos-
sibilidade de cancelamentos.

As temperaturas no país vão 
baixar ao longo da semana, e 
a previsão é de nevascas na 
quinta-feira (28) também nos 
estados do Sul, como o Texas, 
Alabama e a Geórgia, onde a 
neve não costuma cair com fre-
quência. Este ano, entretanto, 
uma nevasca atingiu a região 
no começo de dezembro. Foi 
o maior volume de neve regis-
trado em 20 anos (ABr).
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Campanha para reduzir 
cesarianas desnecessárias 
entra na 2ª fase em janeiro
Com 136 maternidades participantes, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) inicia em janeiro 
a segunda etapa da Campanha Parto Adequado

uma indução muito maior ao 
aleitamento materno. “A mãe 
produz melhor o leite, e o bebê 
recebe, aceita e absorve melhor 
aquele leite”.

A criança nascida de parto 
normal consegue também 
se preparar melhor para se 
adaptar ao mundo externo, 
com maior amadurecimento 
do pulmão e contato com as 
bactérias benéfi cas da mãe, 
reduzindo a incidência de 
doenças infantis, acrescentou 
o médico. Ele lembrou que há 
ainda uma recuperação mais 
rápida do útero e do corpo da 
mulher. Na primeira fase da 
campanha, denominada fase 
“piloto”, os hospitais partici-
pantes conseguiram evitar a 
realização de 10 mil cesarianas 
desnecessárias. O número de 
partos normais cresceu 76%, 
ou o equivalente a 16 pontos 
percentuais, passando de 21%, 
em 2014, para 37%, em 2016 
(ABr).

uma a duas semanas da data 
adequada para que o parto fosse 
realizado”.

Por causa disso, aumenta a 
incidência de internações em 
unidades de terapia intensiva 
(UTIs) neonatais, o que afasta 
o bebê da mãe nos primeiros 
dias de vida. “Só essas duas 

consequências já são sufi cien-
tes para a gente desincentivar 
essa prática”, disse o diretor da 
ANS. Quando o parto ocorre de 
forma natural, há uma série de 
benefícios para o bebê. Além da 
relação mais aproximada que 
já se estabelece com a mãe, 
Aguiar ressaltou que existe 

Está chegando o remédio que 
previne contaminação pelo vírus HIV

a profi laxia pré-exposição vem 
para acabar com o uso da ca-
misinha. Chegou para ampliar 
as possibilidades de se prevenir 
da infecção do HIV. Então, ele 
não vai susbstituir a camisinha 
mas, com certeza, ampliará 
a possibilidade de prevenção 
e dará oportunidade àquelas 
pessoas que não gostam de 
usar a camisinha, de ter outro 
método para não se infectar 
com o vírus.”

A distribuição do remédio 
pelo SUS vai priorizar 7 mil 
pessoas com mais de 18 anos, 
consideradas grupos de risco 

de contaminação, incluindo 
profi ssionais de saúde, ho-
mens que se relacionam com 
homens, transexuais e casais 
sorodiscordantes - quando 
um dos parceiros é portador 
do HIV e o outro não.

Antes do início da terapia, 
no entanto, é necessário fazer 
exames, uma vez que o re-
médio é contraindicado para 
pessoas com doenças renais 
e desgaste nos ossos. Ente as 
primeiras capitais a receber 
o medicamento estão Porto 
Alegre, Recife, Rio de Janeiro, 
Manaus e São Paulo (ABr).

Miguel e Alice foram os nomes 
mais registrados no país em 2017

Empresa londrina lança 
‘selfi e’ em espuma de café

Impressão em café no Tea 

Terrace.
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Campanhas hiper-locais: 
como impactar consumidores 

a 100 metros de distância

Imagino que em algum 

momento você já ouviu 

falar em campanhas 

geolocalizadas, certo? 

São aquelas em que você 

consegue impactar leads 

que estejam próximos a 

sua empresa em até 30 

km 

Mas, e campanhas hiper-
-locais? Você já pensou 
conseguir impactar 

consumidores que estejam em 
um raio de até 100 metros do 
seu negócio? Pois bem, se 2017 
nos trouxe grandes avanços 
em marketing digital, o ano de 
2018 pode trazer ainda mais 
estratégia para o seu negócio 
local.

Concessionárias, supermer-
cados, restaurantes, univer-
sidades, escolas, imobiliárias 
e outros negócios podem 
se benefi ciar de campanhas 
hiper-locais para impactar 
possíveis clientes que estejam 
mais próximo do seu negócio 
do que você imagina. Mais do 
que impactar pessoas apenas 
do bairro onde sua empresa 
está instalada, você, agora, 
também pode contar com a 
hiper-localização para ser mais 
assertivo ao seu objetivo.

O marketing de busca local 
pode ajudar sua marca a veicu-
lar campanhas em regiões ou 
locais apenas onde interessa. 
A principal vantagem dessa 
estratégia é que sua marca irá 
impactar pessoas com uma 
oferta relevante para aquela 
localidade. Por exemplo: vale 
a pena uma concessionária 
localizada em São Paulo fazer 
uma campanha de um feirão e 
impactar pessoas que moram 
em outro estado? Não parece 
muito estratégico.

Por isso, ao utilizar campa-
nhas hiper-locais esta conces-
sionária conseguirá impactar 
pessoas com a precisão de 
100 metros. Já uma campanha 
geolocalizada, o raio aumenta 
para 30 quilômetros de onde 
o feirão será realizado. Além 
de utilizar a hiper-localização 
como estratégia de atrair 

novos consumidores, já se 
pode observar que campanhas 
hiper-locais também surgem 
para impactar consumidores 
de concorrentes, por exemplo.

Com amplos formatos de 
veiculação, que vão de víde-
os a imagens, as campanhas 
hiper-locais carregam consigo 
a vantagem que mais cresceu 
nos últimos anos – impactar 
usuários mobile em seus ce-
lulares. Com a rápida adoção 
de smartphones, a disponibili-
dade da informação precisa do 
local de uma pessoa pode ser 
usada por aplicativos e serviços 
de mensagens e, dependendo 
da confi guração de privacida-
de, é possível que um usuário 
receba notifi cações quando 
estiver próximo de um local.

Impactar um consumidor 
com uma mensagem apro-
priada para ele é o primeiro 
passo para determinar se uma 
campanha hiper-local pode 
trazer resultados e aumentar 
as vendas do seu negócio. Des-
sa forma, ao apresentar uma 
oferta relevante para o local 
onde o consumidor está, você 
vai colaborar para a campanha 
ser efi caz.

Vale lembrar que geolocaliza-
ção é apenas uma das maneiras 
de restringir o público que será 
impactado por um anúncio. 
Estratégias avançadas de ma-
rketing incluem outros pontos 
de dados – como informações 
sócio demográfi cas, interesses 
e comportamentos.

A efi cácia das campanhas 
hiper-locais tem se mostrado 
uma tendência cada vez mais 
utilizada dentro do conjunto 
das estratégias de marketing 
das empresas. Determinar 
localização e contexto será 
uma das efi cazes estratégias 
de comunicação para negócios 
locais serem bem-sucedidas 
em suas campanhas digitais. 

Para 2018, essa aposta pode 
ser ainda mais assertiva.

(*) - É presidente LATAM da 
Search Optics e está a frente do 

desenvolvimento de oportunidades 
e estratégias com montadoras e 

marcas nacionais para o Brasil e 
América Latina.

Eduardo Cortez (*)

A - Teatro e Programação 
A Escola Mutatis – curso livre de atuação, e a Mind Makers – que ensina 
programação através do pensamento computacional, estão oferecendo cursos 
gratuitos para crianças no mês de janeiro. Ambas trabalham com conceitos 
pedagógicos que envolvem o aprimoramento das habilidades socioemocionais 
através de diferentes atividades: teatro e programação. Essas habilidades são 
caracterizadas pelo exercício da liderança, resiliência, trabalho em grupo e 
autocontrole. Para quem tiver interesse, as ofi cinas são gratuitas e acontecem 
de 9 a 12 de janeiro, em parceria com a Livraria Cultura, em quatro shoppings 
de São Paulo. As aulas são destinadas a crianças de 4 a 12 anos e tem duração 
de 3 horas. Inscrições pelo email: (atendimento@escolamutatis.com.br). Para 
mais informações: (www.escolamutatis.com.br) ou whatsapp (11) 96591-9915. 

B - Hotel Temático
O conceito Hard Rock Hotel está chegando ao Brasil, com a construção e inau-
guração de três hotéis até 2021. A rede hoteleira é conhecida por proporcionar 
aos hóspedes uma experiência de astro do rock, com serviços direcionados 
para toda a família, incluindo shows musicais e exibição de itens originais de 
grandes artistas mundiais. Para trazer a marca para o país, a Venture Capital 
Investimentos (VCI), investirá mais de R$ 300 milhões nos projetos, sendo 
R$ 100 milhões por meio de debêntures emitidas e captadas com o Rating A. 
A negociação com o Hard Hotel Rock começou há quatro anos e a empresa 
adquiriu o direito de utilizar a marca no mercado brasileiro. Atualmente três 
empreendimentos estão em implementação, com obras em andamento em 
Fortaleza, no Ceará, Ilha do Sol (próximo a Londrina) no Paraná e Caldas 
Novas em Goiás projeto em estágio inicial (https://www.hardrockhotels.com).

C - Negócios Internacionais
O governo do estado norte-americano de Connecticut está oferecendo 
subsídio de 50% nos custos para empresas se instalarem no Hub55, centro 
destinado ao desenvolvimento de negócios brasileiros na cidade de New 
Haven. O benefício será dado a companhias de qualquer ramo de atuação 
que se inscreverem e forem aprovadas no processo de seleção do Hub55. 
Durante o período de seis meses, as selecionadas terão acesso ao benefício 
para estruturarem e acelerarem sua atuação no mercado norte-americano. O 
Hub55 é uma plataforma de internacionalização que reduz os custos e acelera 
o processo de expansão e desenvolvimento de negócios internacionais. Os 
interessados devem preencher formulário de inscrição e realizar entrevista 
com a equipe do Hub55. Mais informações no site (http://www.hub55.com.br/).

D - Recursos Hídricos
A Secretaria de Agricultura do Estado desenvolveu uma cartilha “Uso 
racional da água na Agricultura”. O material é editado pela Coordena-
doria de Assistência Técnica Integral (Cati). Com 35 páginas, objetiva 
apresentar, de maneira simples, as principais práticas difundidas pela 
Secretaria para que as ações da agricultura não comprometam a qua-
lidade e a quantidade de água. A cartilha aborda conceitos sobre irri-
gação, proteção de nascentes com plantio de mata ciliar e tecnologias 
voltadas à irrigação, que têm o objetivo de reduzir o consumo de água, 
tornando-o mais efi ciente. Outras medidas, como a conservação do 
solo também foram abordadas, pois estão intrinsecamente vinculadas à 
proteção da água. A cartilha pode ser acessada em: (http://agricultura.
sp.gov.br/noticias/cartilha-destaca-acoes-desenvolvidas-pela-secretaria-
-de-agricultura-para-preservar-os-recursos-hidricos-baixe-gratis-1/). 

E -  Astronauta Brasileiro
O brasileiro Marcos Pontes estará no Complexo de Visitantes do Kennedy 
Space Center entre os dias 18 e 22 de Janeiro, recebendo os turistas para 
um bate papo no Programa Encontro com um Astronauta. Essa é a chance 
de conhecer um homem do espaço na vida real e tirar todas as dúvidas e 
curiosidade sobre o mundo além órbita! O encontro está incluído no ingres-
so ao Centro de Visitantes, o complexo temático e turístico da NASA que 
encanta os afi cionados pelo espaço. Marcos Pontes contará histórias de 
sua experiência no espaço e saciará a curiosidade de quem sonha ser um 
astronauta. Em 2006, ele se tornou o único brasileiro e o segundo latino a 
estar na Estação Espacial Internacional em uma missão que levou o nome 
de Missão Centenário, homenagem aos 100 anos do voo de Santos Dumont.

F - PPP dos Trilhos
O governador Geraldo Alckmin anunciou ontem (26), o lançamento do edi-
tal para consulta pública da PPP dos Trilhos. As diretrizes do edital fi carão 
disponíveis para consulta, observações, comentários, sugestões e críticas da 
sociedade por um período de 30 dias, no endereço (www.habitacao.sp.gov.
br). A consulta pública sucede a audiência pública e garante a publicidade e 
transparência do processo licitatório, que será aberto até abril de 2018. Os 
apartamentos serão construídos sobre os trilhos, entre as estações Brás, Bresser 
e Belém. O prazo é de um mês para ouvir a iniciativa privada. Dando certo, o 
governo vai investir R$ 1,4 bilhão, gerando emprego e um projeto inédito em 
que as pessoas vão poder morar praticamente em cima da estação do Metrô.

G - Estante Virtual 
A Livraria Cultura anuncia a compra da plataforma online Estante Virtual, 
líder em marketplace de livros na América Latina. A aquisição desta empresa 
de e-commerce, com 4 milhões de clientes cadastrados e 17,5 milhões de 
livros vendidos, vem ao encontro do atual movimento de expansão da Li-
vraria Cultura, iniciado com a aquisição da Fnac no Brasil, em julho. Criada 
em 2005, a Estante Virtual inovou ao se apresentar no mercado como um 
portal de venda de livros novos, seminovos e usados – incluídos os raros e 
esgotados -, conectando de forma inédita sebos, livreiros e leitores de todas 
as regiões do País. Do ponto de vista de conceito do negócio, a plataforma 
transformou-se num importante instrumento de bibliodiversidade.

H - Bengala Vibrante
A Sensorial Stick é uma bengala que vibra diante de obstáculos para faci-
litar a mobilidade dos defi cientes visuais. Para isso, a startup, que nasceu 
do projeto de conclusão de curso de alunos do 3º ano do curso técnico em 
informática da escola mineira Cotemig, contará com o suporte e expertise 
da aceleradora Q4 Angels e da veterana TagPlus. Durante um ano, o grupo 
formado por cinco alunos de 17 e 18 anos, serão incubados na sede da 
TagPlus, no Raja Valley. No processo, além de receber mentorias do time 
da Q4 Angels, poderão vivenciar com o suporte da equipe da TagPlus, a 
rotina real de desenvolvimento de negócios, validando seu projeto com toda 
estrutura de uma grande empresa. Saiba mais em  (www.sensorialstick.com).

I - Mercado de Franquias 
No próximo dia 19 de Janeiro, acontece no Espaço Fit Eventos, Rua Pei-
xoto Gomide, 282, o ‘Salão do Empreendedor’. O evento objetiva antecipar 
tendências do segmento e reunir marcas dispostas a trocar experiências 
e apresentar modelos de negócio para o público interessado em conhecer 
o segmento do franchising e empreender em uma franquia. É uma ótima 
oportunidade para conhecer e conversar diretamente com os diretores de 
marcas consolidadas. Eles estarão dispostos a esclarecer dúvidas sobre o 
segmento e passar informações sobre o negócio, preparando os interessa-
dos para adquirir um negócio para dar certo. As inscrições são gratuitas 
e devem ser realizadas pelo site (www.salaodoempreendedor.com.br).

J - Opção All Inclusive
Quem ainda não decidiu onde ir tem a chance de aproveitar os dias de 
descanso no Mavsa Resort, Convention & Spa, na cidade de Cesário Lange, 
interior de São Paulo. O resort alia conforto a inúmeras atividades para a 
criançada gastar energia com muita diversão. De 2 a 28 de janeiro, o resort 
terá apresentação circense, luau com música ao vivo, balada com DJ, show 
de mágica e de talentos. Também haverá apresentação da Trupe Mavsa com 
noite sertaneja, noite Clássicos do Rock, espetáculo com a Cia Corpo Mágico, 
mesclando modalidades circenses, como malabarismo, acrobacias e mágica, 
e o tradicional Bandokê, onde os hóspedes concorrerão a prêmios. Para 
mais informações  tel. 0800 770 8210 ou acesse (www.mavsaresort.com).

A - Teatro e Programação 
A Escola Mutatis – curso livre de atuação, e a Mind Makers – que ensina –

D - Recursos Hídricos
A Secretaria de Agricultura do Estado desenvolveu uma cartilha “Uso 

Agências bancárias 
abertas só até 
quinta-feira 

Na última semana do ano, 
o atendimento ao público nas 
agências bancárias vai até quin-
ta (28) já que, na sexta-feira 
(29), as instituições fi nanceiras 
estarão fechadas aos clien-
tes, funcionando apenas para 
serviços internos, segundo a 
Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban).

As contas de consumo, como 
as de água, luz, telefone e de 
TV a cabo, bem como os carnês 
cujos prazos de pagamento 
venceram durante o feriado 
podem ser pagas normalmente 
nas agências. No caso de boletos 
bancários, os clientes também 
podem fazer o agendamento 
em canais eletrônicos ou fazer 
pagamentos por meio do Débito 
Direto Autorizado (DDA).

Também é possível usar os 
caixas eletrônicos, internet 
banking, mobile banking e o 
banco por telefone. Em 2018, 
as agências reabrirão na terça-
-feira, dia 2 de janeiro (ABr).

A projeção para o IPCA passou, desta vez, de 2,83% para 2,78%.

O mercado fi nanceiro redu-
ziu pela quinta semana conse-
cutiva a estimativa de infl ação, 
que permanece abaixo da meta 
para este ano. A projeção para 
o IPCA passou, desta vez, de 
2,83% para 2,78%. A estima-
tiva consta do boletim Focus, 
do Banco Central (BC) com 
projeções para os principais 
indicadores econômicos.

A meta de infl ação, que deve 
ser perseguida pelo BC, tem 
como centro 4,5%, limite infe-
rior de 3% e superior de 6%. 

No boletim do dia 11 deste 
mês, as instituições finan-
ceiras já haviam reduzido a 
projeção para abaixo da meta. 
Em setembro, a estimativa 
também fi cou abaixo do piso, 
mas depois voltou a fi car den-
tro do intervalo de tolerância. 
Se a estimativa se confi rmar, 
será a primeira vez que a meta 
será descumprida por fi car 

As novas regras sobre o comércio eletrônico foram incluídas na 

Lei 10.962, de 2004.

Pela norma, sancionada 
na semana passada pelo 
presidente Michel Temer, 

o preço dos produtos postos 
à venda nos sites têm de ser 
colocados à vista, de maneira 
ostensiva, junto à imagem 
dos artigos ou descrição dos 
serviços. As fontes devem ser 
legíveis e não inferiores ao 
tamanho 12.

Entre as obrigações gerais de 
empresas estão a cobrança de 
valor menor, se houver anúncio 
de dois preços diferentes, e a 
necessidade de informar de 
maneira clara ao consumidor 
eventuais descontos. Para o 
Ministério da Justiça, a lei será 
um importante para facilitar 
a busca de informações pelos 
consumidores. “Hoje em dia te-
mos difi culdades de conseguir 
essas informações porque há 
produtos em sites ou platafor-

As novas regras para saques 
na boca do caixa para valor igual 
ou acima de R$ 50 mil começam 
a valer hoje (27). Uma das 
novidades é que os clientes de-
verão informar a operação com 
no mínimo três dias úteis de 
antecedência. A medida é uma 
determinação o Banco Central 
para aumentar o controle sobre 
movimentações fi nanceiras de 
alto valor em espécie. Até então, 
a comunicação prévia ao banco 
era exigida apenas com um dia 
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MAXCASA XXX Empreendimentos Imobiliários Ltda. CNPJ nº 
14.868.929/0001-41 - CONVOCAÇÃO - Maxcasa XXX Empreen-
dimentos Imobiliários Ltda.,vem convocar todos os sócios para 
a Reunião de Sócios ser realizada em 05/01/2018, às 10h, na Rua 
Olimpíadas, 66, 13º andar, São Paulo, SP, para deliberar sobre os 
seguintes assuntos: 1. Tomar financiamento ou empréstimo para a 
construção do projeto Maxhaus BLX; 2. Dar em garantia o imóvel 
objeto da matrícula 215.584 do 15º Cartório de Imóveis de São 
Paulo; 3. Outros assuntos de interesse da sociedade. Luiz Hen-
rique de Vasconcellos e Simone Aparecida Ventura, diretores.

COMPANHIA DOCAS 
DE SÃO SEBASTIÃO

CNPJ 09.062.893/0001-74
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Companhia Docas de São Sebast ião comunica a homologação do 
Pregão Eletrônico n° 007/17 - Proc. 039/17, OFERTA DE COMPRA (OC) nº: 
163301160932017OC00030, que teve por objeto a contratação de empresa para 
aquisição, instalação, operação assistida e manutenção corretiva e preventiva de 
1 (um) equipamento para inspeção não intrusiva de carga por raios-x (scanner) 
para o porto de São Sebastião, conforme especificações constantes do Termo de 
Referência, a homologação e adjudicação de seu objeto à empresa NUCTECH 
DO BRASIL LTDA., no valor total de R$ 4.250.000,00,  mês base dezembro/17.

Lei traz novas regras para compra 
de produtos pela internet

Já está em vigor a Lei 13.543, que traz novas exigências para a disponibilização de informações sobre 
produtos em sites de comércio eletrônico

difi culdade, porque, em sites 
de comércio eletrônico, em 
geral, há as características do 
produto, mas dados sobre o 
preço não são apresentados 
com tanto destaque”. Segundo 
a Associação Brasileira de Co-
mércio Eletrônico (Abcomm), 
25,5 milhões de pessoas fi ze-
ram compras pela internet no 
primeiro semestre deste ano. 

Apesar do número represen-
tativo, a entidade ressalta que 
as transações são concentradas 
nos dois principais centros ur-
banos do país: São Paulo foi res-
ponsável por 35,5% das vendas 
e o Rio de Janeiro, por 27,6%. De 
acordo com a consultoria Ebit, 
o comércio eletrônico no Brasil 
no primeiro semestre do ano 
cresceu 7,5% em comparação 
com o mesmo período no ano 
anterior, com faturamento total 
de R$ 21 bilhões (ABr).

mas sem preço. Essa lei veio 
para deixar tais obrigações mais 
claras, garantindo o direito à 
informação de quem compra”, 
afi rmou a diretora do Departa-
mento de Proteção e Defesa do 

Consumidor do ministério, Ana 
Carolina Caram.

Para a supervisora do Pro-
con de São Paulo, Patrícia 
Alvares Dias, a Lei é positiva. 
“Os consumidores estão tendo 

Estimativa de infl ação cai pela quinta 
vez e fi ca mais distante da meta

abaixo do piso. A meta fi cou 
acima do teto quatro vezes: em 
2001, 2002, 2003 e 2015.

Nos 11 meses do ano, o IPCA 
chegou a 2,5%, o menor resul-
tado acumulado para o período 
desde 1998 (1,32%). Em janeiro, 
o IBGE vai informar o resultado 
do IPCA neste ano. Para 2018, a 
projeção do mercado fi nanceiro 
para o IPCA caiu de 4% para 
3,96%. O principal instrumento 

usado pelo BC para controlar a 
infl ação é a taxa básica de juros, 
a Selic, atualmente em 7% ao 
ano, o menor nível histórico. A 
expectativa do mercado fi nan-
ceiro para a Selic, ao fi nal de 
2018, caiu de 7% para 6,75% 
ao ano. A estimativa para a 
expansão do PIB foi ajustada 
de 0,96% para 0,98%, neste 
ano, e de 2,64% para 2,68%, 
em 2018 (ABr).

Novas regras para saque acima de R$ 50 mil entram em vigor
útil de antecedência e para valor 
igual ou acima de R$ 100 mil.

Segundo a Febraban, será 
preciso fornecer dados adicio-
nais sobre a transação, como 
os motivos do saque e a iden-
tifi cação dos benefi ciários. As 
exigências constam na circular 
3.839 do Banco Central, publi-
cada em 30 de junho, e que tinha 
prazo de 180 dias para entrada 
em vigor. O formulário para a 
comunicação prévia pode ser 
preenchido por meio eletrô-

nico nos portais dos bancos 
ou nas agências bancárias. As 
informações fornecidas pelos 
clientes serão automaticamen-
te encaminhadas ao Coaf. Em 
2017, segundo a Febraban, o 
sistema fi nanceiro efetuou mais 
de 1 milhão de comunicações de 
operações em espécie.

Para a Febraban, as medidas 
contribuem para aprimorar as 
políticas ofi ciais de combate 
à corrupção e à lavagem de 
dinheiro, e, ao mesmo tempo, 

darão mais segurança aos clien-
tes na realização das operações. 
Entretanto, a Febraban orienta 
aos clientes que deem prefe-
rência aos canais eletrônicos 
para transferências e outras 
transações (ABr).
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O grande desafi o
O grande desafi o 

para quem assumir a 

presidência está em 

transformar o Brasil 

num país com progresso 

ordenado

O grande atraso do Bra-
sil decorre da falta de 
preparo da população 

que tem permanecido apar-
tada dos reais problemas da 
vida, sendo condicionada a um 
viver de quimeras e ilusões, 
esquecendo que o progresso 
pessoal e do país é fruto do 
trabalho dedicado na autoe-
ducação e na concretização 
dos propósitos enobrecedores. 
Futebol, carnaval e telenovela 
são importantes como lazer, 
não como fi nalidade de vida.

Há um confuso embate 
político e uma forte tentação 
dos políticos de esquerda 
para abraçar o capitalismo de 
Estado, centralizando o poder, 
interferindo em tudo, amea-
çando a já precária liberdade. 
Os de mercado estão tensos, 
dado o aumento da insatisfa-
ção da população induzida a 
acreditar que o Estado pode 
tudo, mas ao crer nisso podem 
estar entrando num caminho 
tormentoso para a liberdade. 
Poucos querem ver a razão. 
Sem autenticidade e busca 
de equilíbrio, a solução fi ca 
muito difícil. 

O grande desafi o para quem 
assumir a presidência está em 
transformar o Brasil num país 
com progresso ordenado. Re-
duzir tamanho do Estado, cor-
tar despesas supérfl uas, ajuste 
da carga tributária poderiam 
dar fôlego ao orçamento, mas 
ainda fi ca a grande questão de 
como dar equilíbrio e susten-
tabilidade à conta corrente do 
país com o exterior, sem ter de 
fi car eternamente dependente 
de fi nanciamento externo.

A ascensão do dinheiro e 
sua crescente infl uência vêm 
ocorrendo há alguns séculos, 
mas ainda não foi encontrada 
a maneira certa de manter 
o equilíbrio entre os países 
e entre produção, comércio, 
emprego e consumo. Com a au-
sência do equilíbrio, surgiram 
as perturbações constrange-
doras como crises, estagnação, 
desemprego, progressão das 
desigualdades, tudo retendo 
o avanço da humanidade 
chegando mesmo a promover 
retrocessos.

A análise das contas da pre-
vidência divulgada pelo econo-
mista Delfi m Netto mostra que 
os números de 2007 (R$ 306 
bilhões e R$ 338 bilhões para 
receita e despesa) atingiram 

em 2016, respectivamente, R$ 
635 e R$ 875 bilhões. O défi cit 
cresceu de R$ 32 bilhões para 
R$ 240 bilhões, à taxa expo-
nencial de 25% ao ano! Uma 
questão de demografi a, mas 
também de incompetência e 
displicência gerencial do Es-
tado com a ausência da busca 
do progresso equitativo e bom 
preparo da população. No 
fundo há também a não menos 
complicada questão global da 
mudança na estruturação dos 
empregos.

Precisamos de formas mais 
sábias de viver que preservem 
a humanidade e a sensibilidade 
das novas gerações. Elas têm 
de ser orientadas para a com-
preensão da natureza, suas 
belezas, suas leis, sua lógica, 
pois é na natureza que vamos 
encontrar as bases da ciência. 

O impulso primário do ho-
mem para a busca de sua 
origem transcendental aos 
poucos foi cedendo para a 
procura de realização exclusi-
vamente no perecível mundo 
material. Isso foi conveniente 
para aqueles que cobiçam 
poder terreno conduzindo as 
massas à indolência máxima. 
Os homens da Religião, do 
Estado e do Capitalismo de 
Mercado  também tinham em 
mira o poder. Agora tudo está 
confuso. Com o surgimento 
do Capitalismo de Estado, a 
indolência e a robotização do 
ser humano tende a ser total.

Os seres humanos devem 
buscar viver autenticamente, 
sempre visando o bem. Em seu 
entorpecimento, as pessoas 
vão se acomodando na vida 
rotineira como sonâmbulos, 
perdem o estímulo para defi nir 
propósitos, e também perdem 
a iniciativa que deveria buscar 
a realização de sua vontade 
intuitiva ora bem adormecida. 
No entanto, de todos os lados a 
mente recebe, principalmente 
da mídia, lembretes que impul-
sionam os indivíduos a agirem: 
alguém fumando ou bebendo, 
brigando, xingando, compran-
do algo, e tantas coisas mais 
que não levam a lugar nenhum. 

Enquanto a vida vai trans-
correndo na mediocridade 
paralisante, faltam lembretes 
positivos, tais como: ajudar 
alguém, ler um bom livro, falar 
uma palavra amiga, procurar 
o bem geral e o real sentido 
da vida.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, é autor 
dos livros: Nola – o manuscrito que 

abalou o mundo; 2012...e depois?; 
Desenvolvimento Humano; O Homem 

Sábio e os Jvens; A trajetória do 
ser humano na Terra – em busca da 

verdade e da felicidade; e O segredo 
de Darwin - Uma aventura em

busca da origem da vida.
E-mail: (bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Fujimori pede 
perdão e 
agradece a 
Kucyznski

O ex-presidente do Peru, 
Alberto Fujimori, pediu perdão 
“do fundo do meu coração” aos 
peruanos, que reconheceu ter 
decepcionado e agradeceu ao 
presidente Pedro Pablo Ku-
czynski pela concessão de um 
indulto na véspera do Natal. Em 
vídeo publicado no Facebook 
na manhã de terça-feira (26), 
Fujimori prometeu, deitado 
em uma cama em um hospital, 
que como um homem livre vai 
apoiar o apelo de Kuczynski 
pela reconciliação do país.

Os comentários foram o 
primeiro pedido de desculpas 
explícito de Fujimori ao país e 
vieram após dois dias de insta-
bilidade, desde que Kuczynski 
anunciou inesperadamente o 
indulto ao ex-presidente. A 
medida liberou Fujimori de 
suas condenações anteriores 
por corrupção e crimes contra 
os direitos humanos cometidos 
durante seu governo de 1990 
a 2000. Kuczynski pediu que 
todos os peruanos contrários 
ao perdão “virassem a página” 
(ABr/Reuters).

Egito 
executa 15 
condenados 
por terrorismo

As autoridades egípcias exe-
cutaram nesta terça-feira (26) 
15 condenados à morte por 
um tribunal militar por envol-
vimento em ações terroristas 
na Península do Sinai. Uma 
fonte de segurança disse que 11 
“terroristas” foram executados 
na Prisão de Burj Al-Arab, na 
província de Alexandria, e qua-
tro na Prisão de Wadi el-Natrun, 
na província de Al-Buhaira, 
no norte do país. Eles foram 
condenados pelas mortes de 
soldados, ofi ciais e juízes. 

De acordo com o jornal 
Masrawi, que citou fontes da 
Justiça, essas pessoas foram 
declaradas culpadas de atacar 
um posto de controle, em agos-
to de 2013, na cidade de Arish, 
na província de Sinai do Norte. 
A pena foi ditada por um tribu-
nal militar em 16 de junho de 
2015 e confi rmada pela Corte 
Militar de Apelação há pouco 
mais de um mês, segundo o 
Masrawi e o portal “Mada Masr”.

No Egito, depois do sinal 
verde do mufti - a maior auto-
ridade religiosa do Islã -, e do 
esgotamento das possibilida-
des de apelação da sentença, o 
presidente do país é avisado e, 
se depois de 14 dias ele não se 
opuser à pena, a execução do 
condenado é realizada. Atual-
mente, as forças de segurança 
egípcias estão imersas numa 
guerra contra a fi lial do grupo 
terrorista Estado Islâmico no 
norte da Península do Sinai 
(ABr/EFE).

Representante da UE junto à ONU, embaixador João Vale de 

Almeida.

Ele disse que a organiza-
ção deve acelerar o seu 
processo de mudança 

e que é preciso concentrar-se 
na agenda política da ONU 
para levar a cabo as reformas 
necessárias.

“Estamos falando dos Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), da questão 
das alterações climáticas, das 
funções no domínio da paz e 
segurança que as Nações Uni-
das devem cumprir”, ressaltou. 
Antes de mais nada é preciso 
“fazer aquilo que politicamente 
é necessário e pôr todos os 
meios das Nações Unidas ao ser-
viço desses objetivos globais. 
Em segundo lugar: reformar as 
estruturas de maneira que elas 
possam ser mais produtivas e 
mais capazes de contribuir para 
esses objetivos”.

Para o embaixador da UE, 

Ministro das Cidades, 

Alexandre Baldy, no programa 

Por Dentro do Governo,

da TV NBR.

O ministro das Cidades, Ale-
xandre Baldy, disse hoje (26) 
que a pasta está negociando 
com o Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento 
e Gestão a recomposição do 
orçamento do Programa Minha 
Casa, Minha Vida para 2018, 
que teve um corte de R$ 1,5 
bilhão. Ele não revelou, entre-
tanto, qual valor está sendo 
negociado.

“Estamos sensibilizando o 
Ministério do Planejamento, 
porque é uma determinação 
do presidente Michel Temer de 
levar mais moradia às pessoas e 
melhorar a economia, gerando 
emprego e distribuindo renda. 
E o Minha Casa, Minha Vida é 
um dos programas mais impor-
tante para que essas diretrizes 
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A Comissão de Seguridade Social da Câmara 
aprovou o projeto da deputada Professora Dori-
nha Seabra Rezende (DEM-TO), que estabelece 
regime escolar especial para atendimento a alu-
nos impossibilitados de frequentar as aulas em 
razão de tratamento de saúde, mães lactantes e 
pais e mães estudantes, cujos fi lhos tenham até 
três anos de idade. A proposta assegura a repo-
sição de aulas e conteúdos e prevê a criação de 
classes hospitalares ou atendimento em ambien-
te domiciliar, enquanto durar o tratamento de 
saúde, período de lactância ou atenção à criança 
de até três anos; extensão do prazo de entrega 

ou apresentação de trabalho. Pelo texto, as faltas 
no regime especial poderão ser justifi cadas, até 
o limite de 25% dos dias letivos totais, por meio 
de documento médico, hospitalar ou da unidade 
de saúde ou documento de fé pública.

A relatora na comissão, deputada Dulce Mi-
randa (PMDB-TO), recomendou a aprovação do 
projeto. “A iniciativa nos parece bastante justa e 
traz benefícios para amparar crianças, mães que 
amamentam ou pessoas doentes”, argumentou. 
O projeto tramita em caráter conclusivo e será 
analisado pelas comissões de Educação; e de 
Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

Tramita na Câmara o pro-
jeto do ex-senador Antônio 
Aureliano, que incentiva o 
desenvolvimento da criação 
de cavalos e outros animais 
como mulas, burros e jumen-
tos. Estabelece diretrizes 
para a elaboração de políticas 
públicas voltadas ao desen-
volvimento da criação de 
equinos. O governo deverá 
manter um grupo de estudo 
setorial permanente sobre a 
equideocultura.

Segundo Aureliano, as 
diretrizes permitirão fortale-
cer as cadeias produtivas da 
equideocultura, com ganho de 
competitividade e sustentabi-
lidade. “Estabelecer em lei as 
diretrizes traz efi ciência, com 
incorporação das melhores 
práticas selecionadas a partir 
da experiência de criadores”, 
disse. O texto ainda exige que 
o Plano Agrícola e Pecuário 
anual, que destina créditos 
agrícolas a juros subsidiados, 
inclua o fortalecimento da 
atividade. O poder público 
disponibilizará na internet 
informações sobre o abate de 
equídeos.

Ainda pelo projeto, o poder 

Equideocultura gera empregos e movimenta a economia.
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O Senado analisará projeto 
que propõe o reconhecimento, 
o fomento e a regulamentação 
dos esportes eletrônicos (os 
chamados e-sports) no Brasil. 
Do senador Roberto Rocha 
(PSDB-MA), o projeto desta-
ca a importância da atividade 
para a formação tecnológica 
e intelectual dos cidadãos. 
Os e-sports são as atividades 
competitivas envolvendo jogos 
de videogame, computador e 
gadgets. 

Para Rocha, as disputas 
esportivas em ambientes vir-
tuais oferecem, assim como os 
esportes tradicionais, meios de 
“socialização, diversão e apren-
dizagem”. O senador aponta 
que a prática pode contribuir 
para melhorar a capacidade 
intelectual e fortalecer o ra-
ciocínio e a habilidade motora 
dos participantes. O projeto 
garante a liberdade da prática 

UE declara pleno apoio à 
reforma das Nações Unidas
A União Europeia apoia o conjunto de reformas para as Nações Unidas apresentado pelo secretário-
geral da organização, António Guterres, declarou o representante da União Europeia (UE) junto à ONU 
em Nova Iorque, o embaixador João Vale de Almeida

te empenhados nessa discus-
são, de maneira que cheguemos 
a consenso o mais rapidamente 
possível,” destacou.

Para o secretário-geral da 
ONU, António Guterres, a 
reforma das Nações Unidas 
é uma das suas prioridades. 
Durante um evento para embai-
xadores dos países-membros, 
em setembro, ele destacou os 
desafi os associados à burocra-
cia da organização, e disse que 
o objetivo da reforma são as 
pessoas a quem a ONU serve. 
Uma das mudanças propostas 
é transformar o sistema de 
desenvolvimento das Nações 
Unidas numa operação muito 
mais voltada para as pessoas 
e para os locais necessitados, 
assistindo melhor os países 
através da Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ONU News).

existem várias melhorias que 
podem ser introduzidas ao 
sistema de desenvolvimento 
da ONU e também na gestão da 
organização. “Em várias áreas, 
na área da paz e de segurança 

também, certamente há melhor 
maneira de fazer aquilo que se 
está a fazer atualmente, de uma 
forma mais efi caz. Estamos, os 
nossos 28 Estados-membros 
(da UE) e eu próprio, totalmen-

Proposta incentiva criação de 
cavalos, mulas e burros

público deverá determinar que 
um órgão específi co desenvolva 
pesquisa e inovação tecnológi-
ca das cadeias produtivas de 
equídeos com foco em manejo, 
melhoramento genético, nutri-
ção e sanidade dos rebanhos.

Ao apresentar a proposição, 
em 2014, o então senador An-
tônio Aureliano destacou que, 
à época, o setor tinha 8 milhões 
de equinos, muares e asininos. 
Só a produção de cavalos movi-
mentava mais de R$ 7 bilhões e 
gerava mais de 3,2 milhões de 
empregos diretos e indiretos.

A proposta atualiza os va-
lores da contribuição mensal 
para as atividades do turfe, 
esporte que promove e in-
centiva corridas de cavalos. 
Atualmente, o tema é tratado 
na Lei 7.291/84, que indicava 
o valor da contribuição maior 
valor de referência (MVR), 
extinto em 1991. A proposta 
tramita em caráter conclusivo 
e regime de prioridade e será 
analisada pelas comissões do 
Esporte; de Agricultura; de 
Finanças; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Cidades negocia recomposição 
do orçamento do Minha Casa

sejam alcançadas”, disse.
Baldy participou ontem (26), 

do Programa Por Dentro do 
Governo, da TV NBR.

Segundo ele, o Minha Casa 
Minha Vida terá todos os recur-
sos necessários para atender 
a faixa mais importante, das 
pessoas de baixa renda. Baldy 
explicou que as contratações de 
moradias da faixa 1 do progra-
ma, para famílias com renda até 
R$ 1,8 mil, fi caram suspensas 
em 2015 e 2016, mas foram 
retomadas neste ano.

“Neste ano já foram dispo-
nibilizadas 100 mil unidades 
habitacionais e, no início de 
2018, outras serão disponibili-
zadas em todas as faixas para 
que se consiga chegar a todos 
que precisam”, disse (ABr).

Regime especial para estudantes 
impossibilitados de frequentar aulas

Senado analisará 
regulamentação de 
esportes eletrônicos

dos e-sports, estabelecendo 
como objetivos da modalidade 
o estímulo à boa convivência, 
ao fair play, à construção de 
identidades, o combate aos dis-
cursos de ódio que podem ser 
passados “subliminarmente” 
pelos jogos e o desenvolvimento 
de habilidades nos praticantes.

Na avaliação do senador, a 
regulamentação por meio de lei 
oferecerá oportunidades para 
o crescimento da atividade e 
colocará os seus praticantes 
em igualdade com os atletas de 
outras modalidades. Outra me-
dida é instituir o Dia do Esporte 
Eletrônico, a ser comemorado 
todos os anos em 27 de junho. 
O dia escolhido é o aniversário 
de fundação da Atar. O projeto 
será analisado pelas comissões 
de Ciência e Tecnologia e de 
Educação. Caso seja aprovado, 
seguirá para a Câmara (Ag.
Senado).

Divulgação
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de Reais)

Ativo 31/12/16 31/12/15
Circulante  53.141  36.835
Disponibilidades  59  1.107
Aplicações interfinanceira de liquidez  597  2.639
 Aplicações no mercado aberto  597  2.639
TVM e instrumento financeiro derivativos  15.871  10.347
 Carteira própria  1.331  1.076
 Vinculados ao Banco Central  3.335  -
 Vinculados a prestação de garantia  11.205  9.271
Outros créditos  33.911  19.973
 Rendas a receber  65  65
 Negociação e intermediação de valores  16.094  406
 Diversos  17.752  19.502
 (Provisão para outros créditos liquidação duvidosa)  -  -
Outros valores e bens  2.703  2.769
 Outros valores e bens  2.214  2.769
 Despesas antecipadas  489  -
Não circulante  1.480  7.377
Realizável a longo prazo  1.064  4.464
TVM e instrumentos financeiros derivativos  -  3.903
 Vinculados a prestação de garantia  -  3.903
Outros créditos  1.064  321
 Diversos  1.064  321
Outros valores e bens  -  240
 Despesas antecipadas  -  240
Investimentos  41  41
 Outros investimentos  41  41
Imobilizado de uso  369  555
 Imóveis  -  -
 Outras imobilizações de uso  2.262  2.402
 (Depreciações acumuladas)  (1.893)  (1.847)
Intangível  6  2.317
 Ativos Intangíveis  7  4.985
 (Amortizações acumuladas)  (1)  (2.668)
Total do ativo  54.621  44.212

Passivo 31/12/16 31/12/15
Circulante  52.101  34.216
Outras obrigações  52.101  34.216
Fiscais e previdenciárias  11.359  5.345
Negociação e intermediação de valores  40.562  28.717
Diversas  180  154
Não circulante  1.557  1.613
Exigível a longo prazo  1.557  1.613
Outras obrigações  1.557  1.613
 Diversas  1.557  1.613
Patrimônio líquido  963  8.383
 Capital:  33.300  28.000
 Domiciliados no país  30.000  28.000
 Aumento de capital  3.300  -
 (Prejuízos acumulados)  (32.337)  (19.617)
Total do passivo e patrimônio líquido  54.621  44.212

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores em Reais mil)

1. Contexto operacional: A Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mo-
biliários (“Corretora”) tem como objetivo social atuar no mercado de títulos e valores mo-
biliários em seu nome ou por conta de terceiros. Com a finalidade de manter o patrimônio
líquido compatível com as necessidades operacionais e regulamentares, a Corretora reali-
zou o seguinte aumento de capital durante o primeiro semestre de 2016: i. Aumento do
capital social no valor de R$ 2.000, elevando-o de R$ 28.000 para R$ 30.000, conforme
AGE realizada em 25 de abril de 2016. ii. Aumento do capital social no valor de R$ 3.300,
conforme AGE realizada em 29 de novembro de 2016, em processo de homologação
pelo Banco Central do Brasil. 2. Base para apresentação das demonstrações contá-
beis: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as ori-
entações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e
apresentadas com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, através do Pla-
no Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). A emissão das de-
monstrações contábeis foi aprovada pela administração em 25 de agosto de 2017. 3. Re-
sumo das principais práticas contábeis - a. Estimativas contábeis: Na elaboração
das demonstrações contábeis foram utilizadas estimativas contábeis que se basearam em
fatores objetivos e subjetivos e levaram em consideração o julgamento da Administração
para determinação do valor adequado a ser registrado em certos ativos, passivos e outras
transações. As demonstrações contábeis incluem, portanto, estimativas referentes à sele-
ção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes,
determinações de provisões para Imposto de Renda e outras similares. A Corretora revisa
as estimativas e premissas pelo menos mensalmente. b. Apuração de resultado: O resul-
tado é apurado de acordo com o regime de competência que estabelece que as receitas
e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocor-
rerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de re-
cebimento ou pagamento. As operações com taxas prefixadas são registradas pelo valor
de resgate, e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresenta-
das em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As receitas e despesas de natu-
reza financeira são contabilizadas pelo critério pro rata dia. As operações com taxas pós-
fixadas são atualizadas até a data do balanço. c. Aplicações interfinanceiras de liqui-
dez: São registradas pelo valor de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a
data do balanço. d. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros deriva-
tivos: De acordo com a Circular nº 3.068 de 8 de novembro de 2001 e regulamentação
complementar, em 30 de junho de 2002, os títulos e valores mobiliários são classificados
nas categorias de acordo com a intenção da Administração: em negociação, disponíveis
para venda e mantidos até o vencimento. Os títulos classificados na categoria “Para nego-
ciação” são apresentados no ativo circulante e avaliados pelo valor de mercado, os classifi-
cados na categoria “Disponíveis para venda” são avaliados pelo valor de mercado e os
classificados na categoria “Mantidos até o vencimento” são contabilizados pelo custo de
aquisição, acrescido dos rendimentos contratados. Os ajustes ao valor de mercado dos
títulos classificados na categoria “Para negociação” são contabilizados em contrapartida à
conta de receita ou despesa do período. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos clas-
sificados na categoria “Disponíveis para venda” são contabilizados em contrapartida à
conta destacada do patrimônio líquido deduzido dos efeitos tributários, e na venda defini-
tiva dos títulos, estes ajustes são transferidos para as respectivas contas de resultado do
período. De acordo com a Circular nº 3.082 de 30 de janeiro de 2002 e regulamentações
posteriores, os instrumentos financeiros derivativos passaram a ser classificados na data
de sua aquisição de acordo com a intenção da administração para fins ou não de prote-
ção (hedge). As operações que utilizam instrumentos financeiros efetuados por solicitação
de clientes, por conta própria, ou que não atendam aos critérios de proteção (principal-
mente derivativos utilizados para administrar a exposição global de risco), são
contabilizados pelo valor de mercado, com os ganhos e perdas realizados e não realiza-
dos, reconhecidos diretamente na demonstração do resultado. e. Negociação e inter-
mediação de valores: Demonstrada pelo saldo das operações de compra ou venda de
títulos e valores a receber realizadas na BM&FBOVESPA S.A., Bolsa de Valores, Mercadori-
as e Futuros, por conta de clientes, pendentes de liquidação dentro dos prazos regula-
mentares ou de vencimento dos contratos. f. Demais ativos circulantes e não
circulantes: São apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, as
variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a data do balanço. g. Per-
manente • Imobilizado de uso: são registrados pelo custo de aquisição e a depreciação
foi calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida
útil e econômica dos bens, sendo de 20% ao ano para “Sistema de processamento de
dados” e de 10% ao ano para as demais contas; • Intangível: são registrados os direitos
adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da
Corretora ou exercidos com essa finalidade, conforme Resolução nº 3.642 de 26 de no-
vembro de 2008 do Banco Central do Brasil. São representados por softwares,
registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo método linear, com base na vida
útil estimada de benefício econômico. h. Redução ao valor recuperável de ativos
(impairment): Um ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor
recuperável. De acordo com a Resolução CMN nº 3.566/2008, que dispõe sobre procedi-
mentos aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de perdas em relação ao
valor recuperável de ativos (impairment), a Corretora testa, no mínimo anualmente, o valor
recuperável dos seus ativos, sendo reconhecidas no resultado do exercício as eventuais
perdas apuradas. Nos exercicios encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015, não
foram constatadas perdas no valor recuperável dos ativos. i. Passivos circulantes e
não circulantes: • Demais passivos circulantes e não circulantes: são demonstra-
dos pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços;
• Provisões: uma provisão é reconhecida no balanço quando a Corretora possui uma
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, onde é provável
que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação e os montantes envol-
vidos forem mensuráveis com suficiente segurança. As provisões são registradas tendo
como base as melhores estimativas do risco envolvido. j. Provisão para Imposto de Ren-
da e Contribuição Social: A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota
de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem
R$240 no ano. A provisão para contribuição social estava sendo calculada à alíquota de
15%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. Em 21 de maio de
2015, foi publicada a Medida Provisória 675/2015, que alterou a alíquota da Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) das Instituições Financeiras de 15% para 20%, com
eficácia a partir de 01 de setembro de 2015, convertida pela Lei 13.169 de 6 de outubro
de 2015. O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos ativos, após análise de
realização, são calculados sobre as adições temporárias. Os tributos diferidos passivos são
calculados sobre as exclusões temporárias. As respectivas alíquotas utilizadas foram de
25% e 20%, e estão apresentados na rubrica “Outros créditos - Diversos”, refletidos no
resultado do exercício. k. Ativos e passivos contingentes: As contingências ativas e
passivas e obrigações legais, fiscais e previdenciárias são avaliadas, reconhecidas e de-
monstradas de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/09 do CMN: • Ati-
vos contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a administração

possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais fa-
voráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como pra-
ticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua recuperação por recebi-
mento ou compensação com outro exigível; • Passivos contingentes: são constituí-
dos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a
similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de tribu-
nais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma prová-
vel saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes en-
volvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classi-
ficados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, devendo ser
apenas divulgados nas notas explicativas, quando individualmente relevante, e os clas-
sificados como remotos não requerem provisão e nem divulgação; • Obrigações legais-
fiscais e previdenciárias: referem-se a demandas judiciais onde estão sendo contes-
tadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos (impostos e contribuições).
Estão reconhecidos e provisionados, independentemente da avaliação das chances
de êxito no curso do processo judicial. l. Caixa e equivalente de caixa: Caixa e
equivalente de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional, apli-
cações em mercado aberto, aplicações em renda fixa e operações compromissadas,
cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a
90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são utiliza-
dos pela Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

    2016     2015
Disponibilidades 59 1.107
 Caixa 43 2
 Depósitos bancários 16 1.105
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 597 2.639
 Letras Financeiras do Tesouro 597 -
 Notas do Tesouro Nacional - 2.639
Total caixa e equivalente de caixa 656 3.746
4. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos:
a) Os valores de custo atualizado da carteira de títulos e valores mobiliários,
classificados como títulos disponíveis para venda, comparados com os respec-
tivos valores de mercado, estão assim demonstrados:

                      2016                       2015
Valor do Valor de Valor do Valor de

Ativo circulante      custo mercado      custo mercado
Carteira própria 1.334 1.331 1.064 1.076
Ações de cias. abertas - - 1 1
Debentures 884 881 763 775
Títulos de capitalização 450 450 300 300
Vinculados ao Banco Central 3.335 3.335 - -
Letras Financeiras do Tesouro 3.335 3.335 - -
Vinculados a prestação de garantias 11.323 11.205 9.607 9.271
Ações de companhias Abertas - - 491 155
Letras Financeiras do Tesouro 3.764 3.646
Certificados de depósitos bancários 7.559 7.559 9.116 9.116
Total Ativo Circulante 15.992 15.871 10.671 10.347

                      2016                       2015
Valor do Valor de Valor do Valor de

Ativo não circulante      custo mercado      custo mercado
Vinculados a prestação de garantias - - 3.895 3.903
Letras Financeiras do Tesouro - - 3.383 3.391
Certificados de depósitos bancários - - 512 512
Total Ativo não Circulante - - 3.895 3.903
b) Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 não houve operações com instrumentos financei-
ros derivativos. c) O resultado das operações de títulos e valores mobiliários e instrumen-
tos financeiros derivativos estão assim demonstrados:      2016      2015
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 7.199 4.386
Títulos de renda variável (70) (2.929)
Títulos de renda fixa 6.943 5.190
Ajuste TVM - Termo - 95
Ajuste TVM – Títulos de renda variável 335 2.014
Ajuste TVM – Títulos de renda Fixa (9) 16
Resultado com instrumentos financeiros e derivativos - 71
Termo - 72
Futuro - (1)
Desp. Obrigações Empréstimos e Repasses - (13)
Juros sobre contrato a termo - (13)
5. Composição de saldos relevantes      2016      2015
Ativo circulante
Outros créditos
Negociação e intermediação de valores 16.094 406
Caixa de registro em liquidação 13.443 -
Devedores contas liquidações pendentes 2.031 383
Operações com ativos financeiros 620 23
Diversos 17.752 19.503
Adiantamentos e antecipações 7.109 2.833
Devedores por compra de valores e bens (a) 7.240 4.352
Impostos e contribuições a compensar 2.127 1.897
Créditos tributários (b) - 6.142
Devedores diversos (c) 1.276 4.278
Ativo não circulante
Outros créditos
Diversos 1.064 320
Devedores p/depósitos em garantia 1.064 320
Outros valores e bens 2.703 3.009
Bens não de uso próprio (d) 2.214 2.769
Despesas antecipadas 489 240
Passivo circulante      2016      2015
Outras obrigações
Fiscais e previdenciárias 11.359 5.345
Impostos e contribuições a recolher 11.299 5.286
Provisões para riscos fiscais 60 59
Negociação e intermediação de valores 40.562 28.717
Credores conta liquidações pendentes 39.714 26.463
Caixa de registro e liquidação 848 2.254
Diversos 180 154
Provisão para pagamentos a efetuar 174 148
Credores diversos 6 6
Passivo não circulante
Outras obrigações
Diversos 1.557 1.613
Provisões para passivos contingentes (nota 8.2) 1.557 1.613
(a) Devedores por compra de valores e bens
Descrição      2016      2015
Venda de imóveis (i) 4.963 4.352
(i) Refere-se a venda, ocorrida em dezembro de 2014, de dois conjuntos de escritórios,
localizados em São Paulo pelo valor total de R$ 3.842, corrigido pela taxa Selic. O paga-
mento será dividido em duas parcelas, as quais foram renegociadas para sendo o primeiro
vencimento em setembro de 2016 e o segundo em dezembro de 2016. (ii) Refer-se a
venda da plataforma eletrônica e software, ocorrida em março de 2016, pelo valor
contábil de R$ 2.277. O pagamento será realizado em duas parcelas, sendo a primeira
em março de 2017 e a segunda em julho de 2017. (b) Crédito tributário: Refere-se a
créditos tributários calculados sobre o prejuízo fiscal no montante de R$ 20.814 até a
data de 31 de dezembro de 2013, sendo imposto de renda no montante de R$ 5.203
(alíquota de 25%); e contribuição social no montante de R$ 3.122 (alíquota de 15%). Em
01 de dezembro de 2014 foram utilizados parte dos créditos tributários para compensar o
parcelamento conforme Lei 12.996/14, nos montantes de R$ 2.730 para IRPJ e R$
1.638 para CSLL; e, no primeiro semestre de 2015 foi revertido o montante de R$ 2.473
de IRPJ e R$ 1.484 de CSLL como ajuste de períodos anteriores na conta de “lucros/

Prejuízos acumulados”; e, no segundo semestre de 2015 foram provisionados R$ 3.412
de IRPJ (alíquota de 25%) e R$ 2.730 de CSLL (alíquota de 20%), sobre os prejuízos
fiscais encerrados em 31 de dezembro de 2014 no montante de R$ 13.648. No decorrer
do 2° semestre de 2016 a Administração realizou a baixa dos valores provisionados em
decorrência do não atendimento aos requisitos estabelecidos pelas normativas vigentes.
(c) Devedores diversos - Descrição      2016      2015
Ação indenizatória Telebrás (i) (nota 8.1) - 3.078
Diversos 1.276 1.200
Total 1.276 4.278
(i) Saldo referente a valores a receber decorrente de ação indenizatória junto a Telebrás.
Este valor foi baixado em agosto de 2016 para reconhecimento de perdas, lançadas em
resultado não operacional (d) Bens não de uso próprio: Refere-se ao registro de veícu-
lo aeromotor recebido em dação de pagamento mediante contrato firmado em 25 de
agosto de 2015 decorrente do saldo devedor existente em conta corrente de cliente pes-
soa jurídica. 6. Capital social: O capital social de R$ 33.300 (R$ 28.000 em 2015), está
representado por 81.736.699 ações ordinárias nominativas (51.218.142 ações em 2015),
sem valor nominal. Em 30 de novembro de 2016 foi deliberado o aumento do capital soci-
al de R$ 30.000 para R$ 33.300, mediante a emissão de 19.416.297 novas ações ordi-
nárias no montante de R$ 3.300. Em 25 de abril de 2016 foi deliberado o aumento do
capital social de R$ 28.000 para R$ 30.000, mediante a emissão de 11.102.260 novas
ações ordinárias no montante de R$ 2.000. 7. Juros sobre capital próprio: Nos
exercicios encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015, não foram pagos juros sobre
capital próprio, conforme faculta artigo 9º, da Lei nº 9.249/95. 8. Contingências - 8.1.
Ativos contingentes: Em 31 de dezembro de 2015 a Corretora possuía um saldo
contabilizado no ativo contingente no montante de R$ 3.078, referente à ação
indenizatória da Telebras. Este valor foi baixado em agosto de 2016 por reconhecimento
de perdas, lançadas em resultado não operacional. A ação referia-se à venda indevida
de ações realizada em 2002. Em 22 de agosto de 2013 foi proferida a decisão do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo intimando a Telebras a efetuar o pagamento no valor atuali-
zado de R$7.309, via depósito judicial. O pagamento foi parcialmente efetuado em 04 de
dezembro de 2013 no montante de R$ 5.192, e o restante permanecia aguardando a
decisão judicial. 8.2. Demandas judiciais provisionadas: A Corretora possui processos
judiciais classificados como perdas prováveis pelos seus consultores jurídicos em andamen-
to que envolve responsabilidades contingentes. Com base na análise individual de tais
processos, e tendo como suporte a opinião dos advogados, os Administradores da
Corretora decidiram efetuar o reconhecimento contábil ao evento de acordo com seus ris-
cos. Os valores provisionados das ações em 31 de dezembro de 2016 e 2015 estão as-
sim compostos:
Ações      2016      2015
Cíveis 1.487 1.527
Trabalhistas 70 86
Fiscais 60 59
Total 1.617 1.672
De acordo com a Administração da Corretora o valor total do passivo contingente
provisionado de R$ 1.617 (R$ 1.672 em 2015) é suficiente para cobrir possíveis
perdas futuras. 8.3. Passivos contingentes não provisionados: A Corretora pos-
sui demandas administrativas e judiciais de natureza cíveis no montante de R$
6.645 (R$ 6.645 em 2015), trabalhista no montante de R$ 530 (R$ 670 em 2015)
e fiscal no montante de R$ 30.804 (R$ 30.904 em 2015), classificadas por seus
consultores jurídicos como perdas possíveis. As principais demandas de natureza
fiscais são: 8.3.1 IRPJ e CSSL - glosa de dedução de despesas oriunda do paga-
mento de empréstimo (mútuo) efetuado com partes relacionadas em 1989 - Proces-
so nº 16327.001420/2009-15: Em 12 de agosto de 2008, foi remetido ao Conse-
lho Administrativo de Recursos Fiscais, e aguarda-se o julgamento do Recurso Vo-
luntário. O valor original envolvido é de R$ 8.863, sendo o valor atualizado de R$
15.120. 8.3.2. Divergência entre valores declarados em DACON e em DCTF – Pro-
cesso n° 16327.721219/2012-45: em 09 de outubro de 2012 a Corretora foi notifi-
cada com Auto de Infração nº 16327.721219/2012-45, o qual aponta divergências
entre os valores declarados em Dacon e em DCTF. O valor original envolvido é de
R$ 1.384, sendo o valor atualizado de R$1.955. 8.3.3. Auto de Infração – redu-
ção de prejuízo fiscal – Processo n° 16327.001569/2010-20 - Em 02 de dezembro
de 2010, a Corretora foi notificada referente a redução do prejuízo fiscal em razão
do ganho de capital obtido na venda de títulos patrimoniais da BM&F Bovespa no
período de abril de 2005. O valor envolvido é de R$ 2.030. 8.3.4. Auto de Infração
– Cofins – Processo n° 16327.720204/2014-21 – Em abril de 2014 a Corretora re-
cebeu um auto de infração referente a exigibilidade da contribuição sobre o
faturamento - Cofins - nos moldes estipulados pela lei nº 9.718/98, no período de
abril a dezembro/2009. Valor acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora. O
valor original envolvido é de R$ 2.370, sendo o valor atualizado de R$ 2.814. 8.3.5.
Execução Fiscal – Cofins – Processo n° 0044849-62.2013.4.03.6182 – Em 17 de se-
tembro de 2013 a Corretora recebeu uma execução fiscal no valor original de R$
2.583, sendo o valor atualizado de R$3.226. A Corretora possui outros processos
Federais e Municipais de natureza fiscal que perfazem o montante de R$ 5.658. Em
consequência a subsequente adesão ao Programa Especial de Regularização Tribu-
tária - PERT, os valores serão revistos e sensivelmente reduzidos. 8.4. Parcelamen-
tos - fiscal e CVM: A Corretora aderiu ao Parcelamento da Leis nos 11.941 de 2009
e 12.149/10, onde foram incluídos débitos administrativos pela PGFN, não parcela-
dos anteriormente, parcelamento de saldo remanescente de programas anteriores,
débitos administrativos pela RFB, não parcelados anteriormente e saldo remanescen-
te de outros programas. Parte destes tributos foram pagos por crédito tributário e
com recursos próprios da Corretora. 8.5. Imposto de Renda e outros impostos: As
declarações de renda dos últimos cinco exercícios estão sujeitas à revisão e aprova-
ção pelas autoridades fiscais. Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos
à revisão e aprovação pelos órgãos competentes por períodos variáveis de tempo.
7. Imposto de Renda e Contribuição Social: a) A conciliação da despesa de Im-
posto de Renda e Contribuição Social é a seguinte:
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Demonstrações Financeiras

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Valores expressos em milhares de Reais)

Período de 01/07/16 a 31/12/16 Capital Capital Aumento de Prejuízos
Eventos     social   a realizar         capital   acumulados        Total
Saldos no início do período em 01/07/16  30.000  (1.000)  -  (18.408)  10.592
Aumento de capital  -  -  3.300  -  3.300
Capital realizado  -  1.000  -  -  1.000
Prejuízo do semestre  -  -  -  (13.929)  (13.929)
Saldos no fim do período em 31/12/16  30.000  -  3.300  (32.337)  963
Mutações do período  -  1.000  3.300  (13.929)  (9.629)
Exercício de 01/01/16 a 31/12/16
Saldos no início do exercício em 01/01/16  28.000  -  -  (19.617)  8.383
 Aumento de capital  2.000  -  3.300  -  5.300
 Prejuízo do exercício  -  -  -  (12.720)  (12.720)
Saldos no fim do exercício em 31/12/16  30.000  -  3.300  (32.337)  963
Mutações do exercício  2.000  -  3.300  (12.720)  (7.420)
Exercício de 01/01/15 a 31/12/15
Saldos no início do exercício em 01/01/15  11.000  -  -  (7.981)  3.019
 Ajustes de períodos anteriores  -  -  -  (16.999)  (16.999)
 Aumento de capital  17.000  -  -  -  17.000
 Lucro líquido do exercício  -  -  -  5.363  5.363
Saldos no fim do exercício em 31/12/15  28.000  -  -  (19.617)  8.383
Mutações do exercício  17.000  -  -  (11.636)  5.364

Demonstrações dos fluxos de caixa Em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de Reais)

 Fluxos de caixa das atividades operacionais 2°Semestre/16 31/12/16 31/12/15
 Lucro líquido (prejuízo) do semestre/exercício  (13.929)  (12.720)  5.363
 Depreciações e amortizações  74  399  1.100
 Ajustes de TVM  (286)  (326)  (2.125)
 Provisão de impostos no resultado  6.142  6.142  (6.142)
 Ajustes de períodos anteriores  -  -  (16.999)

 (7.999)  (6.505)  (18.803)
 Variação de Ativos e Obrigações  904  (3.982)  (3.877)
 Redução (aumento) em TVM instrumentos derivativos  207  (1.295)  3.766
 Redução (aumento) de outros créditos  5.195  (14.681)  308
 Redução (aumento) de outros valores e bens  348  306  (566)
 (Redução) aumento em outras obrigações  (4.846)  11.688  (7.385)
 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais  (7.095)  (10.487)  (22.680)
 Fluxos de caixa das atividades de investimento
 Alienações de:
 Intangível  (7)  (210)  -
 Inversões em:
 Imobilizado de uso  31  31  (13)
 Inversões líquidas no intangível/diferido  -  2.276  (647)
 Caixa líquido usado nas atividades de investimento  24  2.097  (660)
 Fluxos de caixa das atividades de financiamento
 Recebimento pela integralização de capital  4.300  5.300  17.000
 Caixa líquido usado nas atividades de financiamento  4.300  5.300  17.000
 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  (2.771)  (3.090)  (6.340)
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  3.427  3.746  10.086
 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício  656  656  3.746

Demonstrações do resultado Em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de Reais)

2°Semestre/16    31/12/16    31/12/15
Receitas de intermediação financeira  3.746  7.199  4.457
Resultado de operações com títulos
  e valores mobiliários  3.746  7.199  4.386
Resultado com instrumentos  financeiros derivativos  -  -  71
Despesas da intermediação financeira  -  -  (13)
Operações de empréstimos, cessões  e repasses  -  -  (13)
Resultado bruto da intermediação financeira  3.746  7.199  4.444
Outras receitas/despesas  operacionais  (8.614)  (10.872)  (5.223)
Receitas de prestação de serviços  6.993  14.562  12.889
Despesas de pessoal  (939)  (1.744)  (1.577)
Outras despesas administrativas  (8.413)  (16.877)  (16.817)
Despesas tributárias  (6.543)  (7.689)  (2.083)
Outras receitas operacionais  870  1.636  2.612
Outras despesas operacionais  (582)  (760)  (247)
Resultado operacional  (4.868)  (3.673)  (779)
Resultado não operacional  (2.919)  (2.905)  -
Resultado antes da tributação sobre o lucro
 e participações  (7.787)  (6.578)  (779)
Imposto de Renda e  Contribuição Social  (6.142)  (6.142)  6.142
Ativo Fiscal Diferido  (6.142)  (6.142)  6.142
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  (13.929)  (12.720)  5.363
Nº de ações  81.736.699  81.736.699  51.218.142
Lucro (prejuízo) por ação- R$ -0,17 -0,16 0,10

                   2016                     2015
Apuração de IR/CS        IR       CS         IR       CS
Resultado antes da tributação sobre o lucro (6.578) (6.578) (779) (779)
Adições/(exclusões):
Despesas não dedutíveis 747 747 338 338
Despesas de marcação a mercado 19 19 268 268
Provisões de contingências 1 1 4 4
Provisão p/perda c/investimentos 3.078 3.078
Dividendos recebidos - - (3) (3)
Receitas de marcação a mercado (345) (345) (2.392) (2.392)
Apropriação de gastos com ativos diferidos - - (2) (2)
Lucro real (3.078) (3.078) (2.566) (2.566)
Encargos as alíquotas de 15%
  para IR /20% para CS - - - -
(-) Incentivo P.A.T. - - - -
Ativo Fiscal Diferido (3.412) (2.730) 3.412 2.730
Total - - 3.412 2.730
b) Créditos tributários: A Corretora possui prejuízo fiscal de Imposto de Renda e base
negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no montante de R$ 32.264 (R$
26.690 em 2015). A Administração está em processo de revisão dos valores e estima que
o crédito tributário será de R$ 29.187 em 2015. 10. Responsabilidades: A Corretora é
responsável pela administração de carteiras de clubes de investimentos, cujo valor de
patrimônio líquido na data do balanço era de R$ 4.486 (R$ 4.222 em 2015). 11. Partes
relacionadas - 11.1. Transações com partes relacionadas: Em 31 de dezembro de
2016 e 2015, os principais saldos das transações com partes relacionadas estavam assim
representados:                                                                                        Acionistas
Ativo    2016    2015
Devedores diversos - 4.352
Passivo
Credores diversos 33 -
As transações entre as partes relacionadas foram realizadas de acordo com os prazos e
condições usuais de mercado. 11.2. Remuneração do pessoal-chave da administra-
ção: A remuneração total do pessoal-chave da administração para o exercicio findo em 31
de dezembro de 2016 foi de R$ 138 (R$ 110 em 2015), a qual é considerada benefício
de curto prazo. 12. Risco operacional e risco de mercado: Risco operacional: defini-
do como o risco de perda resultante de falha ou inadequação de processos internos,
comportamento humano e sistemas, ou ainda, proveniente de eventos externos. Nesta
definição, inclui-se o risco legal, mas não o risco reputacional ou de negócios. Em atendi-
mento à Resolução nº 3.380/06 do Conselho Monetário Nacional (CMN), a Corretora
estruturou e instituiu o seu sistema de Gerenciamento de Riscos Operacionais, estando
capacitada a identificar, avaliar, monitorar e mitigar este tipo de risco. Risco de mercado:
o estabelecimento de estrutura de gerenciamento do risco de mercado está definido por
meio da Resolução nº 3.464/07. O gerenciamento de risco de mercado da Corretora é
efetuado de forma centralizada, pela Área de Compliance e Risco que mantém indepen-
dência com relação à mesa de operações e demais áreas operacionais da corretora. A
organização está apta a atender as exigências da Resolução CMN nº 3.464/07 que trata
da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos. 13. Segu-
ros: A Corretora adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos
a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, consideran-
do a natureza de sua atividade. As premissas de risco, dada a sua natureza, não fazem
parte do escopo de uma revisão das demonstrações contábeis, consequentemente não
foram examinadas pelos nossos auditores independentes. 14. Limites operacionais: ,
Em 31 de dezembro de 2016 a Corretora apresentou o Patrimônio de Referência (PR)
abaixo do exigido pela Resolução nº 4.193/2013. Considerando o aumento de capital so-
cial no montante de R$ 3.300, em homologação pelo Banco Central, o Patrimônio de Re-
ferência se enquadra aos limites exigidos pela Resolução nº 4.193/2013 em setembro de
2017. 15. Eventos subsequentes: i. A Administração da Corretora, em 17 de fevereiro
de 2017, solicitou adesão ao Programa de Regularização Tributária (PRT) – demais débi-
tos, optando pelo pagamento em espécie de 24% da dívida consolidada em 24 presta-
ções mensais, e liquidação do restante com utilização de créditos tributários. Os efeitos lí-
quidos dessa adesão serão reconhecidos quando da consolidação dos débitos pela Re-
ceita Federal. Os créditos tributários não estão consignados em contas de ativo. ii. A Ad-
ministração da Corretora efetuou a cisão parcial de acervo líquido no montate de R$ 474,
na data base 28 de fevereiro de 2017, conforme demonstrado no quadro. A cisão en-
contra-se em processo de homologação pelo Banco Central do Brasil.
Outros Créditos       Valor – R$
Diversos 4.366.569,08
Devedores por compra de valores e bens  3.547.449,28
Outros impostos a compensar 819.119,80
Outras Obrigações
Fiscais e Previdenciárias 3.892.458,32
Outros impostos e contribuições 3.892.458,32
Patrimônio Líquido 474.110,76
iii. Em março de 2017 foi realizada a provisão para crédito de liquidação duvidosa no mon-
tante de R$ 1.138 decorrende do não recebimento da parcela com vencimento previsto
para março/2017 da venda das plataformas eletrônicas, conforme descrito na nota
explicativa n°5a(ii); iv. Em 31 de maio de 2017 foi emitida a Medida Provisória n° 783, que,
em substituição a Medida Provisória n°766 de 4 de janeiro de 2017, institui o Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT), o qual traz melhorias nas modalidades de li-
quidação dos débitos. Desta forma, em 29 de setembro de 2017, a Administração da
Corretora, solicitou adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), mi-
grando assim os débitos anteriormente aderidos ao Programa de Regularização Tributária
(PRT) – demais débitos, optando pelo pagamento em espécie de, no mínimo, 7,5% do
valor da dívida consolidada igual ou inferior a R$ 15.000, sendo a liquidação do valor res-
tante com utilização de créditos tributários. Os efeitos líquidos dessa adesão serão reco-
nhecidos quando da consolidação dos débitos pela Receita Federal. Os créditos tributári-
os não estão consignados em contas de ativo.

Aos Acionistas e Administradores da Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valo-
res Mobiliários - São Paulo – SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da
Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (“Corretora”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demons-
trações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assun-
tos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstra-
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos
e Valores Mobiliários em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações
e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil (BACEN). Base para opinião com ressalva. 1. O Banco Central
do Brasil/DESUC, em 22 de março de 2017, definiu que os Administradores da Corretora
devam proceder ajustes contábeis às suas demonstrações contábeis de 31 de dezembro
de 2016, visando apresentar o equilíbrio patrimonial da Corretora. O montante de ajustes
solicitados foi de R$ 3.463 mil. Os referidos ajustes foram realizados em data posterior a 31
de dezembro de 2016, conforme mencionado nos parágrafos de ênfase 1. Esse valor está
incluso na cisão parcial realizada com a data base 28 de fevereiro de 2017, protocolada no
Banco Central do Brasil em 28 de abril de 2017, em processo de homologação; 2. A
Corretora mantém prejuízos acumulados no montante de R$ 32.337 mil. Em virtude da
necessidade de enquadramento dos seus limites operacionais no ano de 2016 foi realizado
aumento do capital social no montante de R$5.300 mil, efetuado em dois eventos, sendo:
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 25 de abril de 2016 em R$ 2.000 mil e Assem-
bléia Geral Extraordinária realizada em 29 de novembro de 2016 em R$ 3.300 mil, este
último em processo de homologação e aprovação do Banco Central do Brasil, não compon-
do assim o patrimônio de referência exigido da Corretora, o qual se encontra desenquadrado,
conforme normas e instruções estabelecidas pela Resolução nº 2.099/94 do Conselho
Monetário Nacional e normas complementares. O Patrimonio Líquido em 31 de dezembro
de 2016 era de R$ 963 mil; 3. A Corretora, com base em seu melhor entendimento, optou
por não registrar a totalidade do valor a pagar referente a Prefeitura do Municipio do Estado
de São Paulo (PMSP), sendo a despesa reconhecida somente quando da saída de caixa.
De acordo com o extrato de parcelamento emitidos por essa entidade, o total de débitos
é de R$ 1.294 mil em 31 de dezembro de 2016. Esse valor, após a cisão ocorrida em 28
de fevereiro de 2017, foi reconhecido no acervo da incorporadora por meio do Programa
de Parcelamento Incentivado – PPI em 04 de agosto de 2017. 4. A Administração da
Corretora, com base em seu melhor entendimento, optou por não registrar contabilmente

a provisão no montante de R$ 1.044 mil para fazer face aos processos fiscais com proba-
bilidade de perda provável em 31 de dezembro de 2016, conforme resposta de seus
assessores jurídicos às nossas cartas de confirmações (circularizações). Consequentemen-
te, o passivo não circulante está sub avaliado, bem como o resultado do período e patrimônio
líquido estão super avaliados nesses montantes nas demonstrações contábeis em 31 de
dezembro de 2016; 5. A Corretora mantém registrado em seu ativo não circulante créditos
decorrentes de adiantamento de imposto de renda e contribuição social sobre lucro dos
exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015 no montante de R$1.288 mil, em 31 de dezembro
de 2016; 6. Até o término de nossas análises não recebemos em sua totalidade as cartas
de confirmação de saldo junto a terceiros, decorrente da rubrica de “clientes credores e
devedores”. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Corretora, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Ênfases - 1. Chamamos a atenção à nota explicativa n°5.a.(i), na qual comenta que em
dezembro de 2014 foi realizada a venda de dois conjuntos de escritórios pelo valor total de
R$ 3.842 mil. Em 31 de dezembro de 2016, após correções com base na Taxa Selic, o valor
contabilizado a receber é de R$ 4.963 mil. Em fevereiro de 2017 foi recebido o montante
de R$ 1.500 mil. Conforme nota explicativa n°15, o residual do valor a receber foi inserido
na cisão parcial do acervo líquido de ativos realizados com a data base fevereiro de 2017.
Nossa opinião não contém ressalva em função desse assunto; 2. Chamamos a atenção à
nota explicativa n°5.a.(ii), na qual comenta que em março de 2016 foi realizada a venda de
plataformas eletrônicas e software pelo valor de R$ 2.277 mil, cujo pagamento será efetu-
ado em duas parcelas, vencendo a primeira em março de 2017 e a segunda em julho de
2017. Devido ao não recebimento da parcela vencida em março de 2017, foi realizada a
provisão para crédito de liquidação duvidosa no montante vencido, conforme nota explicativa
n°15. Nossa opinião não contém ressalva em função desse assunto; 3. Chamamos a
atenção à nota explicativa n°5 (d), onde a Corretora mantém registrado um veículo aeromotor
na rubrica “Bens não de Uso”, recebida em forma de dação de pagamento do saldo de
conta corrente passivo de recebimento de parte relacionada no valor de R$ 2.769 mil.
Nossa opinião não contém ressalva em função desse assunto; 4. Conforme demonstrado
na nota explicativa nº11, a Corretora possui transações envolvendo partes relacionadas.
Tais operações foram realizadas em condições de comutatividade de mercado. Nossa opinião
não contém ressalva em função desse assunto. Eventos subsequentes: 1. Conforme
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nota explicativa n° 15 i, em 17 de fevereiro de 2017 a Administração da Corretora solicitou
adesão ao Programa de Regularização Tributária (PRT) – demais débitos, optando pelo
pagamento em espécie de 24% da dívida consolidada em 24 prestações mensais, e liqui-
dação do restante com utilização de créditos tributários. Os efeitos líquidos dessa adesão
serão reconhecidos quando da consolidação dos débitos pela Receita Federal. Os créditos
tributários não estão consignados em contas de ativo. 2. Conforme nota explicativa n° 15
ii, em 28 de fevereiro de 2017 ocorreu à cisão parcial do acervo líquido no montante de R$
474 mil. O processo encontra-se em fase de homologação pelo Banco Central do Brasil. 3.
Conforme nota explicativa n° 15 iv, a Administração da Corretora, em 29 de setembro de
2017, migrou os débitos anteriormente aderidos ao Programa de Regularização Tributária
(PRT) para o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT). Os efeitos líquidos
dessa adesão serão reconhecidos quando da consolidação dos débitos pela Receita
Federal. Os créditos tributários não estão consignados em contas de ativo. Outros assun-
tos - Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: As demonstrações
contábeis correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, apresentado
para fins comparativos, foram por nós auditados onde emitimos relatório com opinião com
ressalva, em 08 de agosto de 2016, em decorrência dos seguintes assuntos: (i) registro de
ativo contingente, não recebimento de confirmações externas de clientes credores, registro
de crédito tributário e débitos decorrentes de PIS, COFINS, IRPJ, CSLL ainda não conso-
lidados junto a Receita Federal do Brasil, optando por manter pagamentos até a efetiva
consolidação registrado via regime de caixa. Os referidos assuntos foram regularizados até
a emissão deste relatório. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações
contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabo-
ração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade da Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabo-
ração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da Corretora são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra-
ções contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança

razoável 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 even-
tuais 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 contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 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 en-
tendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Corretora; • Avaliamos a adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administra-
ção, 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 Corretora. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se manter em
continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis
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 aspectos, do alcance planejado, da época da au-
ditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de setembro de 2017.

BDO RCS Auditores Independentes Jairo da Rocha Soares
SSCRC 2 SP 013846/O-1 Contador CRC 1 SP 120458/O-6

Diretoria André Luiz Silva - Diretor Rafael Barbosa Moreira - Diretor Sihigeru Kimura - Contador CRC-1SP 079.857/O-7

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data e Hora: 8/08/2017, às 9:00 horas. Local: Na sede social da Companhia. Presenças: Todos os integrantes - membros efetivos - do 
Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Presidente da Mesa (conforme artigo 10, alínea
“a”, do Estatuto Social da Companhia); e Sr. Marcelo Luis Santilli, Secretário. Convocação: Dispensada a convocação prévia em razão da
presença de todos os integrantes do Conselho de Administração da Companhia. Deliberações: O Conselho de Administração, por
unanimidade de votos e sem qualquer objeção, (a) aprovou a destituição do Sr. Marcio Mainardi, R.G. nº 16.297.669-0 SSP/SP, 
C.P.F. nº 128.439.908-74, do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; (b) elegeu, em substituição ao diretor ora
destituído, o Sr. Ricardo da Cruz Barreto, R.G. nº 11.406.338-2 SSP/SP, C.P.F. nº 134.827.478-65, para o cargo de Diretor sem designação 
específica da Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2018, coincidindo, assim, com o término do mandato dos demais
integrantes da Diretoria da Companhia, alínea “a”, do Estatuto Social da Companhia; (c) consignou que, em decorrência das deliberações
acima, a Diretoria da Companhia fica assim composta: (c.1) Sr. Adriano Carlos Vieira Romano, ocupando o cargo de Diretor-Presidente;
(c.2) Sr. Emmanuel Pelege, ocupando o cargo de Diretor Técnico; e (c.3) Sr. Ricardo da Cruz Barreto, ocupando o cargo de Diretor sem 
designação específica, sendo que os respectivos mandatos estender-se-ão até 30/03/2018; (d) indicou o Sr. Adriano Carlos Vieira Romano,
Diretor-Presidente da Companhia; (d.1) como o responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3/03/1998 (alterada pela Lei
nº 12.683, de 9/07/2012), na Circular SUSEP nº 445, de 2/07/2012; (d.2) como responsável, nos termos da Circular SUSEP nº 249, de
20/02/2004, pelos controles internos; e (d.3) como responsável, nos termos da Circular SUSEP nº 344, de 21/07/2007, pelos controles
internos específicos para a prevenção contra fraudes; (e) indicou o Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Técnico da Companhia; (e.1) como 
responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143, de 27/12/2005; (e.2) como responsável técnico, nos termos da
Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015, e do artigo 1°, inciso II, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (e.3) como responsável
administrativo-financeiro, conforme previsto no artigo 1°, inciso III, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; e (e.4) como responsável pelo
acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e auditoria independente previstos na
regulamentação em vigor, conforme o disposto na Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015; (f) indicou o Sr. Ricardo da Cruz Barreto, Diretor 
sem designação específica da Companhia; (f.1) como responsável pelas relações com a Susep, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Circular
SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (f.2) como responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguro e dos serviços por esses 
prestados, nos termos do artigo 16, da Resolução CNSP nº 297, de 25/10/2013; e (f.3) como responsável pela contratação de
correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados. Ato contínuo, o integrante da Diretoria da Companhia ora eleito - 
Sr. Ricardo da Cruz Barreto - declarou não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial; em virtude de 
condenação por crime falimentar; de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; contra a economia popular, a fé pública ou a
propriedade; ou em virtude de pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Formalizada tal declaração,
o integrante da Diretoria da Companhia ora eleito - Sr. Ricardo da Cruz Barreto - tomou posse no respectivo cargo. Por fim, a publicação
desta, foi aprovada na forma de extrato. Nada mais. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente; (representado pelo procurador 
Adriano Carlos Vieira Romano); Marcelo Luis Santilli - Secretário - Ricardo da Cruz Barreto - Diretor. Conselheiros: Francisco Javier 
Valenzuela Cornejo (representado pelo procurador Adriano Carlos Vieira Romano); Olivier Antoine Calandreau (representado pelo 
procurador Adriano Carlos Vieira Romano) Roberto Martin de Souza Rubim. JUCESP nº 547.153/17-0 em 08/12/2017. Flávia R. Britto
Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif Capitalização S.A.
C.N.P.J. nº 11.467.788/0001-67 - N.I.R.E.: 35.300.375.858

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data e Hora: 8/08/2017, às 9:00 horas. Local: Na sede social da Companhia. Presenças: Todos os integrantes - membros efetivos - do
Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Presidente; e Sr. Marcelo Luis Santilli,
Secretário. Convocação: Dispensada a convocação prévia em razão da presença de todos os integrantes do Conselho de Administração
da Companhia. Deliberações: O Conselho de Administração, (a) aprovou a destituição do Sr. Marcio Mainardi, R.G. nº 16.297.669-0 SSP/
SP, C.P.F. nº 128.439.908-74, do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; (b) elegeu, em substituição ao diretor ora
destituído, o Sr. Ricardo da Cruz Barreto, R.G. nº 11.406.338-2 SSP/SP, C.P.F. nº 134.827.478-65, CEP 04536-010, para o cargo de Diretor
sem designação específica da Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2018; (c) consignou que, em decorrência das 
deliberações acima, a Diretoria da Companhia fica assim composta: (c.1) Sr. Adriano Carlos Vieira Romano, ocupando o cargo de Diretor
Presidente; (c.2) Sr. Emmanuel Pelege, ocupando o cargo de Diretor Técnico; e (c.3) Sr. Ricardo da Cruz Barreto, ocupando o cargo de
Diretor sem designação específica, sendo que os respectivos mandatos estender-se-ão até 30/03/2018; (d) indicou o Sr. Adriano Carlos
Vieira Romano, Diretor Presidente da Companhia, (d.1) como o responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3/03/1998 
(alterada pela Lei nº 12.683, de 9/07/2012), na Circular SUSEP nº 445, de 2/07/2012 e nas demais regulamentações complementares 
aplicáveis; (d.2) como responsável, nos termos da Circular SUSEP nº 249, de 20/02/2004, pelos controles internos; e (d.3) como
responsável, nos termos da Circular SUSEP nº 344, de 21/07/2007, pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes;
(e) indicou o Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Técnico da Companhia, (e.1) como responsável técnico, nos termos da Resolução CNSP nº 321,
de 15/07/2015, e do artigo 1°, inciso II, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (e.2) como responsável administrativo-financeiro, 
conforme previsto no artigo 1°, inciso III, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; e (e.3) como responsável pelo acompanhamento,
supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e auditoria independente previstos na regulamentação em vigor, 
conforme o disposto na Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015; (f) indicou o Sr. Ricardo da Cruz Barreto, Diretor sem designação 
específica da Companhia, (f.1) como responsável pelas relações com a SUSEP, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Circular SUSEP nº 234,
de 28/08/2003. Ato contínuo, o integrante da Diretoria da Companhia ora eleito - Sr. Ricardo da Cruz Barreto - declarou não estar impedido
de exercer a administração da Companhia por lei especial; em virtude de condenação por crime falimentar; de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato; contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade; ou em virtude de pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Formalizada tal declaração, o integrante da Diretoria da Companhia ora eleito - Sr.
Ricardo da Cruz Barreto. Por fim, a publicação desta, foi aprovada na forma de extrato. Nada mais. Francisco Javier Valenzuela Cornejo -
Presidente (representado pelo procurador Adriano Carlos Vieira Romano); Marcelo Luis Santilli - Secretário; Ricardo da Cruz Barreto -
Diretor. JUCESP nº 547.170/17-8 em 06/12/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.P.J. nº 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data e Hora: 8/08/2017, às 9:00 horas. Local: Na sede social da Companhia. Presenças: Todos os integrantes - membros efetivos - do
Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Presidente da Mesa; e Sr. Marcelo Luis Santilli,
Secretário. Convocação: Dispensada a convocação prévia em razão da presença de todos os integrantes do Conselho de Administração 
da Companhia. Deliberações: O Conselho de Administração, (a) aprovou a destituição do Sr. Marcio Mainardi, R.G. nº 16.297.669-0 SSP/
SP, C.P.F. nº 128.439.908-74, do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; (b) elegeu, em substituição ao diretor ora
destituído, o Sr. Ricardo da Cruz Barreto, R.G. nº 11.406.338-2 SSP/SP, C.P.F. nº 134.827.478-65, com escritório comercial nesse mesmo
município, na Rua Campos Bicudo, 98, 4º andar, Chácara Itaim, CEP 04536-010, para o cargo de Diretor sem designação específica da
Companhia, mandato que estender-se-á até 30/03/2018, coincidindo, assim, com o término do mandato; (c) consignou que, em decorrência
das deliberações acima, a Diretoria da Companhia fica assim composta: (c.1) Sr. Adriano Carlos Vieira Romano, ocupando o cargo de
Diretor Presidente; (c.2) Sr. Emmanuel Pelege, ocupando o cargo de Diretor Técnico; e (c.3) Sr. Ricardo da Cruz Barreto, ocupando o cargo
de Diretor sem designação específica, sendo que os respectivos mandatos estender-se-ão até 30/03/2018; (d) indicou o Sr. Adriano Carlos
Vieira Romano, Diretor Presidente da Companhia, (d.1) como o responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3/03/1998 
(alterada pela Lei nº 12.683, de 9/07/2012), na Circular  SUSEP nº 445, de 2/07/2012 e nas demais regulamentações complementares 
aplicáveis; (d.2) como responsável, nos termos da Circular SUSEP nº 249, de 20/02/2004, pelos controles internos; e (d.3) como
responsável, nos termos da Circular SUSEP nº 344, de 21/07/2007, pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes;
(e) indicou o Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Técnico da Companhia; (e.1) como responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução
CNSP nº 143, de 27/12/2005; (e.2) como responsável técnico, nos termos da Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015, e do artigo 1°, inciso 
II, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (e.3) como responsável administrativo-financeiro, conforme previsto no artigo 1°, inciso III, da
Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; e (e.4) como responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e
procedimentos de contabilidade e auditoria independente previstos na regulamentação em vigor, conforme o disposto na Resolução CNSP
nº 321, de 15/07/2015; (f) indicou o Sr. Ricardo da Cruz Barreto, Diretor sem designação específica da Companhia, (f.1) como responsável 
pelas relações com a SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (f.2) como responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguro e 
dos serviços por esses prestados, nos termos do artigo 16, da Resolução CNSP nº 297, de 25/10/2013; e (f.3) como responsável pela 
contratação de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados. Ato contínuo, o integrante da Diretoria da Companhia
ora eleito - Sr. Ricardo da Cruz Barreto - declarou não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial; em virtude 
de condenação por crime falimentar; de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; contra a economia popular, a fé pública ou a
propriedade; ou em virtude de pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Formalizada tal declaração,
o integrante da Diretoria da Companhia ora eleito - Sr. Ricardo da Cruz Barreto - tomou posse no respectivo cargo. Por fim, a publicação
desta, foi aprovada na forma de extrato. Nada mais. Conselheiros: Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado pelo procurador
Adriano Carlos Vieira Romano); Olivier  Antoine Calandreau (representado pelo procurador Adriano Carlos Vieira Romano). Roberto 
Martin de Souza Rubim. JUCESP nº 547.171/17-1 em 06/12/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Fotos: Divulgação

Especial

“Itaipu vai ser a primeira usina do mundo a possuir as 
duas margens, toda a usina como reserva mundial de 
biosfera, outorgada pela Unesco. É um certifi cado 

que colabora com o meio ambiente. Para ser considerada 
uma reserva mundial de biosfera se leva em conta, ba-
sicamente, as áreas de conservação que a empresa tem, 
áreas de matas nativas ou plantadas que colaboram para a 
biosfera”, disse o diretor-geral brasileiro da empresa, Luiz 
Fernando Vianna.

A rede mundial de reservas de biosfera reúne áreas 
dedicadas à pesquisa, conservação da biodiversidade e 
promoção do desenvolvimento sustentável. O certifi cado 
para o lado paraguaio da hidrelétrica binacional foi conce-
dido em junho, em um evento em Paris. Ao fazer parte da 
rede, Itaipu poderá ter acesso às pesquisas desenvolvidas 
em outras reservas.

Pelo lado brasileiro, Itaipu mantém reservas e refúgios 
ambientais e desenvolve projetos de piscicultura e aquicul-
tura no reservatório da empresa, além de apoiar práticas 
agrícolas sustentáveis. No Brasil, fi cam os refúgios Bela 
Vista e Santa Helena. Já o Paraguai gere as reservas bioló-
gicas Itabó, Limoy, Carapá, Tati Yupi e Yui Rupá, conforme 
informações disponíveis na página de Itaipu na internet.

No início do mês, a hidrelétrica promoveu o Fórum de 
Meio Ambiente do Setor Elétrico (FMASE), em Foz do 
Iguaçu, no Paraná. Na ocasião, o diretor-geral de Itaipu 
defendeu que o setor elétrico e o meio ambiente podem 
conviver de forma harmônica. Vianna destacou que o país 
precisa de energia para crescer e, além das hidrelétricas, 
existem outras fontes como opção. “Temos fontes que são 

evidentes: solar, eólica. Essas fontes podem ser térmicas, 
carvão, óleo ou gás, pode ser fonte nuclear e pode ser uma 
fonte hidro”.

Guerra da comunicação
Para o secretário-executivo do Ministério de Minas e 

Energia, Paulo Pedrosa, que também participou do  semi-

Lado brasileiro de Itaipu também poderá 
ser reserva de biosfera da Unesco

No primeiro semestre de 2018, a direção da usina hidrelétrica Itaipu apresentará uma proposta ao Conselho 
Internacional de Coordenação do Homem e da Biosfera, da Unesco, para que o certifi cado de reserva de biosfera, 
concedido ao lado paraguaio da usina, também seja estendido ao lado brasileiro

nário, a falta de comunicação leva a resistências a muitos 
projetos no setor energético, por desconsiderarem o custo 
a ser pago no futuro quando um determinado projeto não 

é levado adiante.

Ele citou, como exemplo, 
a privatização da Eletrobras, 
uma das ações do governo 
para reduzir os custos da 
máquina pública. Segundo 
ele, o caminho é enfrentar 
a agenda de modernização 
do setor elétrico e da priva-
tização da empresa, que está 
alinhada com o movimento 
de reconhecer que não há re-
cursos públicos para investir.

“Entendemos que não é 
fácil, mas há um empenho 
grande para se comunicar 
melhor, porque muitos dos 
problemas que são coloca-
dos, são apresentados em 
uma visão incorreta e às 
vezes perde-se a batalha da 
comunicação. Por exemplo, 
se entendeu que o Brasil 
não deve mais fazer hidre-

létricas, parece ser a compreensão de muitos segmentos 
da sociedade. Essa compreensão do nosso ponto de vista 
é equivocada, mas não basta dizer que é equivocada, 
precisamos provar isso em um diálogo, que é a essência 
da democracia, com um conjunto de outros agentes do 
setor”, disse.

Para ele, o setor reconheceu que precisa se comunicar 
melhor com a sociedade.

“Pode haver um alinhamento dos interesses do meio 
ambiente e da exploração da energia ou dos interesses 
indígenas ou dos interesses de preservação do patrimônio 
histórico. Precisamos de mais diálogo, para construir essa 
convergência. Acho que agora a gente começa a intensifi car 
esta agenda porque ela é necessária. O país voltou a crescer 
e estamos retomando os leilões de expansão e, portanto, 
nós vamos precisar licenciar mais projetos para atender 
a recuperação da economia brasileira”, afi rmou Pedrosa.

Energia elétrica em veículos
No seminário, foi abordada também como evolução no 

setor a utilização da energia elétrica em veículos para re-
duzir os gastos com transporte.

“O Brasil consome no transporte o equivalente a 12 usinas 
de Itaipu. Quase dez são consumidas na geração de calor e 
na emissão de gases. Se o Brasil passasse a utilizar a energia 
elétrica como base do transporte seja no individual, seja 
no de carga, nós precisaríamos somente uma vez e meia 
para abastecer de energia todo o nosso transporte da nossa 
sociedade”, disse o presidente do FMASE, Ênio Fonseca, 
durante o fórum.

Fonseca reconheceu que a transferência de combustível 
na frota brasileira levará tempo, mas afi rmou que já é uma 

iniciativa que vem sendo consolidada,.com projetos que são 
desenvolvidos em diferentes países e empresas. “Essa é 
uma inciativa que tem participação robusta do setor elétrico 

como fomentador e também um provedor do insumo que vai 
passar a ser energia elétrica também no transporte urbano 
e nas casas como suporte para as atividades econômicas”, 
completou (ABr).

No lado brasileiro, Itaipu mantém reservas ambientais e desenvolve projetos de piscicultura
e aquicultura no reservatório da empresa.

Caio Coronel/Itaipu
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Para uma empresa 

sobreviver precisa 

realizar vendas. Esse 

é um princípio básico, 

e um tanto óbvio, que 

já aponta para uma 

necessidade: é preciso 

garantir a excelência 

nessa importante etapa 

do seu negócio
 

Quem realiza vendas pre-
senciais precisa investir 
na simpatia e agilidade 

para conquistar seu cliente. 
Mas apenas confi ar na memó-
ria para saber qual o gosto do 
seu consumidor, que produtos 
costuma comprar, etc, não é 
mais a melhor opção. Hoje, as 
plataformas de ERP possuem 
um módulo dedicado à vendas 
uma oportunidade de organi-
zar a empresa e ainda encantar 
a sua clientela. 

Aliás, organização e estra-
tégia são os pontos nos quais 
o módulo de vendas pode aju-
dar a sua empresa a crescer. 
Quando falamos em estratégia, 
muito empresário acredita 
que isso é coisa para empresa 
grande, mas não é verdade. 
Micro e pequenos empresários 
também precisam criar metas e 
estabelecer um norte para que 
seu negócio trilhe o caminho 
do sucesso. Investimento tam-
bém não é problema: existem 
ferramentas no mercado - de 
planejamento a ERPs - com 
preços mínimos ou até mesmo 
gratuitos, para ajudar nessa 
importante etapa para o seu 
negócio. 

Com o módulo de vendas, 
você consegue organizar de-
mandas, controlar o que foi 
comprado, o que já está pago e 
o que ainda espera pagamento. 
É possível analisar pedidos de 
orçamento e perceber quais 
negociações com o cliente cos-
tumam dar certo ou não. Dessa 
forma, o dono pode encontrar 
o seu calcanhar de Aquiles, en-
tender porque os clientes não 
fecham determinadas compras 
e melhorar naquele aspecto. 

É possível também perceber 
o que mais se vende a cada 
temporada, informação que 
também é crucial para a for-
mação de estoque. Assim, você 
pode criar promoções e atrair 
os clientes mais interessados 
para a sua loja. 

Dentro de um sistema de 
gestão ERP, o módulo de 
vendas trabalha diretamente 
ligado ao módulo fi nanceiro 

e de estoque. Ele, no entanto 
é responsável por uma visão 
mais imediata do que está 
acontecendo na sua empresa. 
Com a organização de pedidos 
e orçamentos, você se torna 
capaz de atuar com mais pre-
cisão e agilidade para atender 
melhor o seu cliente. 

Todo sistema de gestão pre-
cisa ajudar a facilitar a vida do 
cliente. Se o seu negócio pre-
cisa de um cadastro do cliente 
para realizar a compra, você 
precisa já conseguir baixar os 
dados fornecidos de compras 
anteriores. Afi nal, ninguém 
gosta de ter que dizer a mesma 
informação toda vez que entrar 
numa loja. O módulo de vendas 
permite entrar com efi ciência 
no cadastro de clientes e rapi-
damente acessar seus dados, 
conferir suas compras anterio-
res e até mesmo estabelecer 
um padrão. 

Em outras palavras, a ferra-
menta permite que o empresá-
rio tenha um controle preciso 
do seu fl uxo de caixa diário. 
Possibilita um acompanha-
mento de todas as movimen-
tações fi nanceiras, entradas 
e saídas, e ainda atua na área 
estratégica de relacionamento 
com clientes, já que ajuda a 
analisar comportamentos e 
a fazer o monitoramento de 
possíveis oportunidades de 
crescimento.   

Além disso, existem as ques-
tões práticas: um sistema com 
módulo de vendas atua no con-
trole de orçamentos, vendas, 
emissão, envio e gerenciamen-
to de Notas Fiscais. Essa é uma 
parte um pouco desgastante 
de qualquer negócio, mas que 
precisa ser realizada com a 
máxima precisão. 

Para negócios que exigem 
entregas de materiais de dife-
rentes tipos - como um depó-
sito de material de construção, 
por exemplo - o módulo ainda 
permite registrar os pedidos 
de expedição de materiais, 
ajudando a criar rotas de dis-
tribuição para melhor atender 
o seu cliente. 

A venda é um momento 
crucial para qualquer empresa. 
Por isso, é preciso investir em 
tecnologia para modernizar o 
seu negócio e criar estratégias 
de crescimento. As ferramen-
tas existem, basta encontrar 
aquela que melhor se adapte 
à sua necessidade. 

 
(*) É fundador da SoftUp – empresa 

brasileira criadora do sistema 
de gestão* (ERP) grátis (www.

sistemagratis.com.br)

Como controlar e 
aumentar as vendas

na sua empresa
Robinson Idalgo (*)

News@TI
Linx adquire Percycle 

@A Linx, líder em software de gestão para o varejo, anuncia a 
aquisição da empresa Percycle. A empresa conecta lojistas e 

marcas, oferecendo ao consumidor uma experiência de publicidade 
nativa, inovadora, segmentada e não intrusiva. A Percycle permite 
que a indústria anuncie dentro dos principais sites de e-commerce, 
em diferentes formatos e segmentações, além de possibilitar a maxi-
mização do ROI (Return on Investment) gerado em cada campanha. 
O faturamento bruto da empresa nos últimos 12 meses foi de R$ 8 
milhões.

Satélite PAZ inicia sua jornada para o espaço

@O carregamento e transporte do satélite espanhol de observação 
da Terra, PAZ, está em andamento. Os engenheiros da Airbus 

em Madri estão carregando o satélite de 1.400 kg no contêiner que o 
protegerá durante sua viagem à Base Vandenberg da Força Aérea na 
Califórnia. Além dele, a equipe também transportará o equipamento 
de suporte elétrico e mecânico, assim como todos os dispositivos de 
teste e condicionamento necessários para preparar o satélite para seu 
lançamento. Três caminhões transportarão o satélite e seu equipa-
mento para a Base da Força Aérea Espanhola em Torrejón de Ardóz, 
onde será carregado no cargueiro aéreo que irá levá-lo aos EUA.

Primeiro DevWomen acontece em Campinas

@O Campinas Front-end realizou, em 16 de dezembro de 2017, no 
Galleria Plaza, em Campinas, interior de São Paulo, seu primeiro 

evento focado para as mulheres desenvolvedoras de software, com o 
objetivo de incentivar a participação feminina em encontros da área 
de tecnologia. O primeiro DevWomen, contou com participação de 18 
mulheres e apresentou três talks sobre o universo da programação, 
que abordavam os temas arquitetura de CSS, início na carreira de 
desenvolvedora e libs de comunicação no Android. Patrícia Silva, 
desenvolvedora Front-end, ministrou o tema “Arquitetura de CSS, 
não é modinha… é necessidade”, por conta da própria vivência no 
assunto. “Botam mais fé quando a pessoa viveu porque na teoria tudo 
é lindo e a prática te ensina que nem tudo é assim, e, com as talks, 
você aprende maneiras e caminhos de contornar as difi culdades que 
pode estar passando”, diz.

Michael Xie (*)

A segurança não se baseia apenas em ferramentas, mas tam-
bém na inteligência que as coloca em operação. Estamos nos 
preparando para expandir nossas instalações de pesquisa 

de segurança em Vancouver. Então, este é um bom momento 
para rever a história da evolução da inteligência de ameaças.

Durante as primeiras décadas da segurança da rede, o foco foi 
principalmente na proteção de conexões com a rede. Os fi rewalls 
atuaram como vigilantes de gateway, monitorando essas conexões. 
Depois, as ameaças começaram a mudar, o aumento de aplicativos 
trouxe a necessidade de garantir o conteúdo dentro dessas cone-
xões. Chamamos essa mudança de segunda geração da segurança.

Essas novas ameaças exigiam que ferramentas de segurança 
tradicionalmente separadas trabalhassem juntas na inspeção e 
proteção de transações. Nós rapidamente entendemos que o 
desenvolvimento dos primeiros dispositivos de segurança UTM 
e NGFW exigia ferramentas de inteligência de ameaças que 
pudessem ver e correlacionar informações de vários vetores de 
ameaças diferentes. Os esforços iniciais tinham enfoque específi co 
em antivírus, AntiSpam, fi ltro web e assinaturas IPS que permiti-
ram ver e identifi car as ameaças escondidas no tráfego da rede.

Nos nove anos seguintes, esse processo cresceu organicamente. 
Abrimos novos laboratórios no mundo inteiro e logo tínhamos mais 
de cem pesquisadores de segurança em tempo integral. Mas os 
cibercriminosos também foram implacáveis no desenvolvimento 
de suas capacidades. Logo depois disso fi cou claro que brincar 
de pega-pega não era uma abordagem efetiva para enfrentar o 
cibercrime. Para antecipar o problema e fi car sempre à frente, é 
necessário inovar a comunidade de cibercrimes.

Em 2010, atualizamos o nosso primeiro datacenter de inteli-
gência de ameaças de grande escala, projetado para usar e cor-
relacionar a rica inteligência coletada de centenas de milhares de 
sensores (agora quase 3,5 milhões) que começamos a implementar 
em todo o mundo desde o primeiro dia. Um sistema operacional 
comum, gerenciamento e controles unifi cados e padrões abertos 
permitiram que as atualizações de segurança fossem comparti-
lhadas simultaneamente em todos os dispositivos de segurança 
instalados, possibilitando o compartilhamento e a correlação de 
inteligência, para fornecer uma resposta unifi cada às ameaças.

Em 2015, tínhamos desenvolvido o nosso Self-Evolving De-
tection System (Sistema de Detecção Auto evolutiva), que foi 
construído com base em bilhões de nós interligados por meio do 
aprendizado de máquina e inteligência artifi cial de ponta. Agora, 
treinamos máquinas para ensinar máquinas, permitindo que 
efetivamente substituam muitas das tarefas do dia-a-dia que os 
analistas tinham que fazer. Este modelo de centauro permite que 
os analistas agora se concentrem quase que exclusivamente em 
tarefas mais complexas, constituindo uma abordagem necessária 
para enfrentar o atual cenário de ameaças explosivas.

A evolução da 
inteligência de ameaças
Na batalha de segurança entre os profi ssionais de TI e os cibercriminosos, temos um lado tentando 
constantemente superar o outro

Este é apenas o começo. A pesquisa inovadora sobre treinamento 
de máquinas com inteligência artifi cial continuará aumentando 
a autonomia dos sistemas de detecção e defesa, permitindo a 
detecção, a correlação e a análise cada vez mais complexas. 
Também estamos expandindo ativamente o escopo para incluir 
futuras superfícies de ataque, inclusive IoT, carros conectados, 
cidades inteligentes, drones e infraestrutura essencial.

Esta abordagem estabelece as bases para a próxima geração 
de proteção: Intent-Based Network Security (segurança de rede 
baseada na intenção). A IBNS mudará a segurança de reativa para 
proativa, estabelecendo comportamentos da rede, analisando 
vulnerabilidades e antecipando ataques. A análise avançada de 
comportamentos poderá determinar a intenção antes que uma 
ameaça ou um malware inicie o ataque. Para isso, o compartilha-
mento de ameaças, a correlação em tempo real e a remediação 
autônoma precisam ser integrados e distribuídos ao longo da 
cadeia do ataque. Para que isso funcione, a IBNS precisa estar 
baseada na confi ança total na inteligência de ameaças adotada.

Estamos em um ponto de mudança complicado. À medida que a 
sociedade avança para uma economia digital, a tecnologia está mol-
dando praticamente todas as partes da nossa vida. As organizações 
estão lidando com desafi os da transformação digital que direcionam 
as redes para a nuvem, interligando tudo e todos, e fazendo com 
que o acesso aos dados em tempo real se torne a medida do suces-
so. Ao mesmo tempo, os cibercriminosos estão procurando novas 
maneiras de lucrar com esta economia. Eles estão desenvolvendo 
novas ferramentas e técnicas para explorar o cenário digital, seus 
ataques estão cada vez mais sofi sticados e efi cazes e os avanços da 
inteligência artifi cial e do aprendizado de máquina estão permitindo 
ataques autônomos. Em breve, o tempo entre a detecção e a resposta 
ao ataque será medido em milissegundos.

As ferramentas de segurança que podem, de fato, proteger deste 
novo paradigma de ameaça são tão efi cazes quanto a inteligência 
de ameaças por trás delas.

(*) É fundador, Presidente e CTO da Fortinet.

O pretendente: VALDIR JOSÉ PEREIRA, profi ssão: ajudante de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Salitre, CE, data-nascimento: 29/12/1959, residente e 
domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira de Souza e de 
Francisca Raimunda de Souza. A pretendente: JOSEFA AVELINO DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar de serviços gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: em Canafi stula, AL, 
data-nascimento: 16/10/1967, residente e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel João da Silva e de Maria Avelina de Conceição.

O pretendente: JOSÉ IVAN FRANCISCO SENA, profi ssão: coordenador de operações, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Olindina, BA, data-nascimento: 07/10/1979, 
residente e domiciliado na Vila Divina Pastora, São Paulo, SP, fi lho de Laudelino 
Francisco Sena e de Luseni Lima Sena. A pretendente: ERENICE DOS REIS DO 
NASCIMENTO, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em Olindina, 
BA, data-nascimento: 13/05/1985, residente e domiciliada na Vila Divina Pastora, São 
Paulo, SP, fi lha de José dos Reis do Nascimento Filho e de Maria Rosa de Almeida.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO LOPES RECHE, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 17/01/1989, residente 
e domiciliado no Jardim Sapopemba, São Paulo, SP, fi lho de Alvaro Reche e de Isabel 
Cristina Lopes Reche. A pretendente: CINDY CIFUENTE, profi ssão: nutricionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 
17/02/1987, residente e domiciliada no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lha de José 
Donizeti Cifuente e de Cleudes Cifuente.

O pretendente: JACKSON ALVES PINTO, profi ssão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 25/12/1997, residente 
e domiciliado na Vila Santa Virginia, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Carlos Pinto e 
de Vivian Valecir Trigueiro Alves. A pretendente: JULIANE FERREIRA ERMONAITES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/03/1995, residente e domiciliada na Vila Santa Virginia, São Paulo, SP, fi lha de Jonas 
Ermonaites e de Maria Alcilene da Silva Ferreira.

O pretendente: ADLEN FERREIRA ANDRADE SILVA, profi ssão: agente de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Remanso, BA, data-nascimento: 07/08/1990, 
residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de José Adronico Andrade 
Silva e de Cleomeire Ferreira Andrade Silva. A pretendente: FLÁVIA SANTOS SILVA, 
profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: em Remanso, BA, data-
nascimento: 06/07/1990, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Cavalcante da Silva e de Deusina Santos Silva.

O pretendente: VITOR HUGO SILVA DOS SANTOS, profi ssão: jovem aprendiz, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 15/09/1998, residente 
e domiciliado na Vila Lúcia, São Paulo, SP, fi lho de Afonso Ribeiro dos Santos e de 
Cicera dos Santos Silva. A pretendente: ISABELLY BERNARDES DA SILVA, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-
nascimento: 05/07/1999, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, 
SP, fi lha de Anderson André da Silva e de Claudia Regina Bernardes.

O pretendente: RENAN ANDRADE SILVA, profi ssão: coordenador logístico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 24/09/1987, 
residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Matuzalem Ferreira 
da Silva e de Marlene Santana Andrade da Silva. A pretendente: BRUNA DE BARROS, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Formosa, SP, data-nascimento: 02/11/1983, residente e domiciliada na Vila Santa 
Clara, São Paulo, SP, fi lha de Ademir de Barros e de Dionila Maria de Barros.

O pretendente: RICARDO JOSE ISIDORO, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1979, residente e domiciliado no 
Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Isidoro e de Terezinha Alves Isidoro. 
A pretendente: JESSICA LUZ ZAMARRENHO, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1991, residente e domiciliada na 
Vila Bela São Paulo, SP, fi lha de Luiz Zamarrenho Junior e de Maria Luz Veloso Zamarrenho.

O pretendente: JOÃO DOMINGOS DIAS DA MOTA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 29/03/1992, 
residente e domiciliado na Cidade Continental, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Alves da 
Mota e de Maria Dias da Mota. A pretendente: CRISTIANA DOS SANTOS, profi ssão: 1/2 
ofi cial de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: em Boqueirão de Gurinhém, Gurinhém, 
PB, data-nascimento: 29/07/1980, residente e domiciliada na Cidade Continental, São 
Paulo, SP, fi lha de Severino José dos Santos e de Iraci Maria da Conceição.

O pretendente: ROBERTO FERREIRA FERLIS, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 07/11/1985, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Ferlis e de Mary Aparecida 
Ferreira Ferlis. A pretendente: GABRIELA GONÇALVES BARRENSE LIMA, profi ssão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 
16/01/1991, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Humberto Barrense Lima e de Luciane de Carvalho Gonçalves Barrense Lima.

O pretendente: RODRIGO FERNANDO ARAUJO SILVA, profi ssão: coordenador 
tributário, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 11/05/1985, residente e domiciliado no Parque da Vila Prudente, São Paulo, 
SP, fi lho de Carlos Roberto Araujo Silva e de Tania Regina Araujo Silva. A pretendente: 
CARLA DE SOUZA MOREIRA OZORIO, profi ssão: analista fi nanceiro, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1993, residente e 
domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Moreira Ozorio e de Luiza 
de Souza Campos.

O pretendente: YURI CANDELERO GRISCENCO, profi ssão: piloto de linha 
aérea, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-
nascimento: 01/09/1989, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, 
fi lho de Paulo Griscenco e de Edna Candelero Griscenco. A pretendente: BIANCA 
MENEGHEL, profi ssão: comissária de bordo, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Santa Bárbara D'Oeste, SP, data-nascimento: 06/04/1989, residente e domiciliada na 
Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Meneghel Neto e de Maria Aparecida 
Camargo Meneghel.

O pretendente: SEBASTIÃO WILTON FARIAS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1990, residente e 
domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Maria Araújo Farias. A pretendente: 
SAMIRIS FARIAS SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1996, residente e domiciliada na Vila Alpina, 
São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Alves Santos e de Francisca Alves Farias.

O pretendente: PAULO SILAS DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 16/09/1976, residente 
e domiciliado no Jardim Teresa, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Candido da Silva e 
de Helena de Araujo Silva. A pretendente: DANIELLE CRISTINA CRESPO, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 17/05/1982, residente e domiciliada no Parque Independência, São Paulo, 
SP, fi lha de Josias Crespo e de Tereza Aparecida Ortiz Crespo.

O pretendente: WESLEY RODRIGUES DE JESUS, profi ssão: vidraceiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Montes Claros, MG, data-nascimento: 12/11/1987, residente e 
domiciliado na Vila Elze, São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido de Jesus e de Elizabete 
Rodrigues de Jesus. A pretendente: MÔNICA DOS SANTOS LEITE, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: em São Roque, SP, data-nascimento: 
14/02/1994, residente e domiciliada na Vila Elze, São Paulo, SP, fi lha de Gildenir de 
Sousa Leite e de Aparecida Olímpia dos Santos.

O pretendente: CAIQUE RIBEIRO DE JESUS DA SILVA, profi ssão: encarregado 
de produção, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-
nascimento: 23/02/1992, residente e domiciliado no Jardim Panorama, São Paulo, SP, 
fi lho de Joaquim Antonio de Jesus da Silva e de Ivani Ribeiro da Silva. A pretendente: 
PRISCILA ELISEI DE FREITAS, profi ssão: auxiliar de departamento pesso, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 19/11/1993, 
residente e domiciliada na Vila Ivg, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Manoel de Freitas e 
de Ionice Elisei de Freitas.

O pretendente: MARCO ANTONIO VENTURA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Aclimação, SP, data-nascimento: 22/02/1982, 
residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis 
de Marco Ventura e de Marta Aparecida da Silva Ventura. A pretendente: FABIANA 
MACEDO DELVECCHIO, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 12/09/1982, residente e domiciliada na Vila 
Diva, São Paulo, SP, fi lha de Degmar Delvecchio e de Iná Macedo.

O pretendente: JOÃO ELIAS ARRUDA, profissão: técnico de informática, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
05/05/1992, residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, filho de Roseli 
de Cássia de Arruda. A pretendente: MARIANA DA VEIGA JARDIM ORTIZ, 
profissão: designer gráfico, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Mariana, SP, data-nascimento: 01/06/1992, residente e domiciliada na Vila Alpina, 
São Paulo, SP, filha de Arnaldo Ortiz Clemente e de Luciana Fernandes da Veiga 
Jardim Ortiz.

O pretendente: RENATO VIEIRA DURAN, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1991, residente e 
domiciliado na Vila Ivg, São Paulo, SP, fi lho de Renato Morais Duran e de Alethéia 
Cristiane Vieira Duran. A pretendente: CAMILA DINIZ DA SILVA, profi ssão: estagiária, 
estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
25/10/1996, residente e domiciliada na Vila Miami, São Paulo, SP, fi lha de Ariovaldo 
Tadeu Diniz da Silva e de Lédinalva Diniz da Silva.

O pretendente: RODRIGO DA COSTA VERMELHO, profi ssão: marceneiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1982, 
residente e domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Paulo 
Sergio Vermelho e de Alice Rosa da Costa Vermelho. A pretendente: VERA LUCIA 
DONIZETH SERACINI GARCIA, profi ssão: bordadeira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Jales, SP, data-nascimento: 17/12/1972, residente e domiciliada no 
Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Garcia Moreno e de Maria 
Aparecida Seracini Garcia.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - 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:

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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
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Esta quarta, é o décimo dia da lunação. Lua faz aspectos negativos com Plutão e Urano que tornam esta quarta 
um dia de muita agitação. De manhã a Lua forma um mau aspecto com Plutão que pode aflorar algumas crises 
inesperadas. Por isso a energia deve ser canalizada para resolver questões que estejam atrapalhando o desenvol-
vimento. Bom para eliminar vícios e atitudes destrutivas. Às 18h58 a Lua faz conjunção com Urano e em seguida 
fica fora de curso, o que pode deixar a noite bastante movimentada, com atrasos e contratempos. Controlar a 
agressividade e a ansiedade será importante para manter o equilíbrio das situações vividas. 
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Mudança deve começar a acontecer 
em sua vida neste mês de janeiro, 
prepare-se. Mas nesta quarta evite 
resolver situações impondo suas 
condições às pessoas na parte da 
manhã, haverá tensão maior. Use sua 
sensibilidade ao agir e evite gestos 
e ações impulsivas. 77/677 – Verde.

A Lua em Áries dá vontade de agir 
maior, inclusive levando a alguma 
agressividade que precisa controlar 
de manhã. Assim, virão bons resul-
tados em breve nas suas atividades 
profi ssionais que esteja exercendo. 
No fi nal do dia a comunicação fi ca 
mais fácil e ajuda a manter contatos. 
21/821 – Branco.

Evite atitudes impulsivas e arris-
cadas que imponham sua opinião 
própria de manhã. O período tende 
a ser mais fácil para o comércio, pois 
haverá um aceleramento do ritmo 
em atividades que deverão pegar for-
ça e crescer nos próximos dias com 
a lua crescente. 09/609 – Amarelo.

Inicie viagem há muito tempo progra-
mada e que dará momento muito feliz 
até mesmo inesquecível. O convívio 
na vida amorosa deve ser ameno e 
qualquer problema será resolvido. 
Pode fazer planos que terão a pos-
sibilidade de serem implantados em 
breve. 51/551 – Branco.

De manhã a Lua forma um mau as-
pecto com Plutão que pode afl orar 
algumas crises inesperadas. Por isso 
a energia deve ser canalizada para 
resolver questões que estejam atra-
palhando o desenvolvimento. Dedi-
que-se ao descanso e a recuperação 
das suas energias. 61/961 – Amarelo.

Dê mais atenção ao seu bem-estar e 
dos que estão próximos. O dia é bom 
para as pessoas idosas e doentes, 
mas é impróprio para coisas arris-
cadas ou perigosas. Os problemas 
sociais tendem a aumentar se não 
cuidar deles. Sua sensibilidade pode 
ajudar, use-a bem. 52/652 – Verde.

Logo viverá um período de troca in-
tensa de afeto em um relacionamento 
estável. Lua faz aspectos negativos 
com Plutão e Urano que tornam esta 
quarta um dia de muita agitação. De 
manhã a Lua forma um mau aspecto 
com Plutão que pode afl orar algumas 
crises inesperadas.  85/285 – Marrom.

Cuidado com a forte tendência de 
falar o que pensa. Ouça alguém 
em quem confi e antes de agir. Na 
parte emocional, analise friamente a 
situação e corte excessos que serão 
muito prejudiciais. Nesta quarta é 
preciso manter a determinação nos 
planos que traçar. 25/625 – Azul.

A lua na fase crescente e faz as coisas 
andarem mais rápido nesta metade 
de semana. Procure encontrar 
um novo rumo, mas prepare tudo 
muito bem para não errar. Analise 
e conduza bem os relacionamentos 
com as pessoas próximas e evite a 
agressividade. 68/468 – Branco.

Até o aniversário continue apenas 
fazendo seus planos sem iniciar 
nada novo. Quando o Sol entrar em 
seu signo comece a se preparar para 
agir, antes não faça nada. Surgirão 
interesses que vão orientá-lo neste 
novo ano astral que vai começar 
depois do aniversário. 76/276 – Azul.

Às 18h58 a Lua faz conjunção com 
Urano e em seguida fi ca fora de 
curso, o que pode deixar a noite 
bastante movimentada, com atra-
sos e contratempos. Controlar a 
agressividade e a ansiedade será 
importante para manter o equilíbrio. 
33/633 – Verde.

Pode obter lucros através do trabalho 
e êxito comercial. A Lua em Áries 
dá impulsividade para agir e ajuda 
resolver situações desde cedo. Não 
espere as situações se complicarem, 
resolva as questões logo. Uma solu-
ção inesperada e defi nitiva pode ser 
encontrada. 82/582 - Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 27 de Dezembro de 2017. Dia de Santa Fabíola, São File-
môn, São João Apóstolo e Evangelista, São Teófanes, São Máximo de 
Alexandria, São Teodoro, e Dia do Anjo Mehiel, cuja virtude é o amparo. 
Hoje faz aniversário o ator Gerard Depardieu que chega aos 69 anos, 
a corredora Roseli Machado que nasceu em 1970 e o ator Wilson Cruz 
que faz 44 anos e a vocalista Hayley Williams que é de 1988.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste grau é racional, sério e preocupado com 
tudo que o cerca. Possui um profundo respeito pelos laços familiares e 
os compromissos e a lealdade. Às vezes pode mostrar-se desconfi ado e 
prudente demais. Precisa ter cuidado com a tendência ao pessimismo que 
o leva a desacreditar nas situações novas e inesperadas que surgem em sua 
vida.  É possuidor de muitos talentos e ideias, através do conhecimento 
pode desenvolver a habilidade para escrever e falar. É charmoso e diver-
tido, otimista e entusiasmado tem facilidade para lidar com as pessoas.

Dicionário dos sonhos
AMOR – A expressão da vida. Quando no sonho amamos 
alguém, é sinal de acréscimo de afeto por essa pessoa. Podemos 
descobrir em seguida, que a amamos de verdade. Algumas 
vezes, no entanto este sonho pode ser uma compensação para 
um amor frustrado. Amar alguém fi sicamente pode ser um 
castigo ou perda de um valor verdadeiro. Amar uma pessoa 
que pertence a outra, indica perigo de escândalo e problemas 
sentimentais. Números de sorte:  32, 67, 69 71 e 75.

Simpatias que funcionam
Simpatia da lua crescente para ter dinheiro: Para essa 
simpatia da lua crescente, você vai precisar de três rosas ama-
relas, três notas de dinheiro (qualquer valor) e três pedaços 
de fi ta amarela ou dourada. Você deverá pegar nas pétalas 
de uma das rosas e enrolar em uma das notas de dinheiro. 
Dobre as pontas para que as pétalas fi quem completamente 
dentro do “tubinho” e use a fi ta para amarrar e fechar. Você 
deverá fazer esse mesmo ritual durante três luas crescentes 
consecutivas e na quarta, use o dinheiro para comprar pão. As 
pétalas, você deverá jogar na água fervida e tomar um banho 
espiritual. Jogue a mistura do pescoço para baixo e se enxu-
gue com uma toalha limpa. Mentalize a fartura na sua casa.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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TAAP
GUILHOTINA

AURTLOC
SINCERIDADE
TORREONOS
AALIADAS

OVOEPOO
CONVIVENCIA

KIMOOTTO
MUSTMAGIC
RETRANCAAR

RAPARENTE
TALRENAD

PESBIJURI
UNIVERSOANT

AUDITORIO

Modifica;
diversifica

Consoante
muda em
início de
sílaba

"Cidade",
em "poli-
clínica"

Letra-
símbolo 

do itálico

Local de
exibição 

do homem-
estátua

O capixaba
é marcado
por serras
(Geogr.)

Qualidade
da pessoa
honesta

Peça de 
movimento
retilíneo 

no xadrez

A árvore
cascuda,
em tupi

Extensão 
de arquivos
do Word

Célula-(?),
o início 
da vida
(Biol.)

"(?) the
rocks": o
uísque

com gelo
A vermelha
é "terror"
do aluno
aplicado

Elemento
ativo na
ferrugem
(símbolo)

A parte
mais

íntima de
um ser

(?) baixa:
expõe o lo-
do de man-

guezais

Teófilo
Ottoni,
político
mineiro

Agência 
reguladora
do petró-
leo (sigla)

Um dos
sinto-

mas de
gravidez

Navio da
viagem 

de Vasco
da Gama

Medida de
altitude 

de aviões
(pl.)

Cervídeo 
que habita
a tundra
ártica

(?)-in,
protesto
pacífico

de Lennon

Elemento
imparcial

no jul-
gamento

Anti-
guidade
(abrev.)

Tema da Teoria da 
Relatividade (Einstein)
Espaço de conferên-
cias e espetáculos

Esquema
defensivo
no futebol
Análogo

Contato
diário

Obrigação,
em inglês

É dificultado com o
aumento
da taxa 
de juros

Marca em
roupas
antigas

Oliver Cromwell,
político inglês

(?) Flor, personagem
de Jorge Amado

Episódio
(abrev.)

Forças (?):
lutaram
contra o
Eixo, na
Segunda
Guerra

Vidraça decorativa e
colorida de igrejas

Magia, 
em inglês
Região do
Crato (CE)

Suposto
Continente
de origem
da banana

Ilha da
Polinésia
Princesa
indiana

Nativo do 2º signo
Tenista tri-
campeão 
em Paris

Método de
execução
durante a
Revolução
Francesa

2/on. 3/bed — ipê. 4/must. 5/magic. 6/cariri.
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Refl exõesRefl exõesRefl exões

Com muito humor, 
sensibilidade e 
retratando uma 
história verídica, o 
espetáculo infantil 
“A Mala de Hana” 
reestreia no próximo 
dia 9 e tem elenco 
formado pela dupla 
Fernando Chapaval e 
Luana Paroni

Com recomendação para 
toda a família, a peça 
conta com adaptação do 

aclamado livro infanto-juvenil 
homônimo da escritora cana-
dense Karen Levine e relem-
bra história das crianças que 
viveram o Holocausto. A trama 
traz a história da menina Hana 
Brady a partir das descobertas 
feitas pela japonesa Fumiko 
Ishioka e seus alunos, que 
foram em busca da história de 
quem seria a dona de uma mala 
que receberam para utilizar em 
uma exposição. A montagem é 
um retrato da vida das crianças 
no Holocausto em paralelo com 
a visão atual da realidade. A 
Mala de Hana narra a história 
real de Fumiko, diretora de um 
centro educacional no Japão, 

MPB 
Depois de fi gurar na lista de melhores álbuns nacionais de 2016 da 

revista Rolling Stone e dividir o palco do festival Rock in Rio 2017 com 
Ana Cañas, Hyldon apresenta “As Coisas Simples da Vida”, dia 5 de 
janeiro. Soulman conhecido por ter integrado o grupo Os Diogonais, 
na década de 1970, Hyldon apresenta suas novas composições, além 
de retomar suas origens musicais ao lado de nomes como Cassiano, 
Toni Tornado e Tim Maia, misturando-as com as vivências que teve 
ao longo de seu amadurecimento como artista e de suas experiências 
mais recentes. 

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clélia, 93. Sexta (5) às 21h. Ingresso: R$ 20.

Confi sco 
Estreia no próximo dia 13  

a peça Nefelibato. No mote 
a poupança que confi scada 
leva  milhares de brasileiros 
que são levados à bancarrota. 
Muitos enlouqueceram. Esse 
é o caso de Anderson, que 
amargou outras perdas em 
sua vida: seu negócio, um 
ente querido e um grande 
amor. Isso tudo o leva a 
perambular pelas ruas. Com 
Luiz Machado.

Serviço: Espaço Parlapatões,  Pça 
Roosevelt, 158,  Centro, tel. 3258-4449. 
Sábados às 21h e domingo às 20h. 
Ingresso:  R$40. Até 25/02.

Cena do infantil “Piratas do Caramba”.

infantil
Os piratas Capitão Pantufa, Es-

padinha e Barnabé passam os dias 
recolhendo o lixo que encontram 
pelos oceanos e lembrando das 
antigas batalhas na peça “Piratas 
do Caramba”. Numa manhã encon-
tram uma misteriosa garrafa que 
poderá transformar suas vidas. 
Surge um dilema: continuar suas 
vidas pacatas ou se arriscar no 
mar em busca do tesouro. Eles 
decidem por novas aventuras. Com 
Rafael Pequeno, Vanessa Bonandi 
e Renato Pitanga.

Teatro Folha(Shopping Pátio Higienó-
polis), Av. Higienópolis, 618, tel. 3823-2323. 
Sábados e domingos às 17h40. Ingresso: R$ 
40. Até 25/02.

Edinho Santa Cruz

A banda liderada por Edinho Santa Cruz apresenta o 
repertório do CD e DVD “Na Estrada do Rock in Concert”, 
com sucessos de grupos e artistas como Pink Floyd, Joe 
Cocker, Paul McCartney, Beatles e Doobie Brothers, além 
de composições próprias. O grupo é formado por Edinho 
(guitarra, violão, voz e vocal), Cillinho Siqueira (teclados, 
piano acústico, voz e vocal), Glenio Salerno (bateria, voz 
e vocal) e Sandro de Lunna (baixo, violão, voz e vocal).

Serviço: Bourbon Street, R. dos Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100. Quinta 
(28) às 22h30. Ingresso: R$ 50.

“A Mala de Hana”

que formou um grupo com 
alunos para estudar o período. 
A curiosidade e o fascínio pelo 
assunto fez com que, no ano 
2000, o grupo de estudantes 
iniciasse uma jornada para 
conhecer detalhes sobre a his-
tória da jovem Hana. Foi assim 

que Fumiko chegou a George 
Brady, irmão de Hana. Com a 
ajuda dele conseguiram recriar 
a história vivida nos campos de 
concentração, período em que 
foi separado da sua irmã. Hana, 
na época com apenas 13 anos 
de idade, chegou a Auschwitz 

acreditando que reencontraria 
George. Na mala, ela levou 
poucas roupas e alguns dos seus 
desenhos preferidos. 

Serviço: Teatro Folha (Shopping Pátio 
Higienópolis), - Av. Higienópolis, 618, tel. 
3823-2323. Terças às 18h. Ingressos: R$ 40 
e R$ 20 (Meia). Até 30/01.

Espetáculo infantil “A Mala de Hana”.

Rock
Divulgação

Intenções
Plante as sementes da vida que você deseja que cresçam
Encontre aquele lugar em sua vida onde a paz e a tranquilidade vivam, 
para ajudá-lo a encontrar uma conexão mais profunda com a vida, 
com o Universo e Tudo O Que É. Quando você é capaz de se afastar 
da vida cotidiana e ver a magia que existe, você pode, então, ver a 
maravilha de estar totalmente vivo.
A partir deste ponto de referência, escolha o que deseja criar e ex-
perienciar. A vida deve ser saboreada e apreciada; não é uma corrida 
para a linha de chegada. Escolha com sabedoria e aceite o que a vida 
tem a oferecer plena e completamente.
O Mantra para hoje é: “A Vida é Bela! Eu me sinto dinâmico, glorioso 
e vivo!”
E assim é.
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias - Sharon Taphorn.
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Luiz Flávio Borges D´Urso (*)

Indulto
de Natal

A injusta polêmica 

sobre o Indulto de Natal 

de 2017

Vivemos um momento 
histórico muito estra-
nho. Parece que tudo 

pode dar origem a uma polê-
mica nacional. Qualquer coisa 
provoca as expressões “isto é 
contra a Lava Jato” ou pior, 
quando nos deparamos com 
a máxima “isso vai destruir e 
inviabilizar a Lava Jato, pois 
é a favor dos corruptos e da 
corrupção”.

Na maioria das vezes, essas 
expressões são exaustivamen-
te proferidas por integrantes 
do Ministério Público Federal 
e Policiais Federais, responsá-
veis pela Lava Jato. Até o juiz 
Moro já as proferiu.

Diante do novo Decreto de 
Indulto, novamente o MPF se 
apressou em propagar suas 
manifestações absolutas, 
sentenciando  os riscos que 
atingirão a Lava Jato.

Nada mais fora de propó-
sito. O Decreto de Indulto, 
anualmente assinado pelo 
Presidente da República, tem 
origem no Conselho Nacional 
de Política Criminal e Peni-
tenciária, órgão colegiado, do 
Ministério da Justiça, com-
posto pelo Ministério Público, 
Magistratura e Advocacia, 
dentre outros. 

Integrei esse colegiado por 
oito anos e testemunhei a 
forma isenta como se conduz 
na elaboração do projeto de 
indulto.

Esse conselho elabora um 

texto básico que contempla 
o indulto, a comutação de 
pena, as condições para sua 
concessão, os casos em que 
é vedada sua aplicação, etc. 

Após, o texto é encaminha-
do à Presidência da República, 
que o aprova, adapta e assina. 
O instituto do indulto natalino 
tem fundamento humanitário, 
é impessoal, seus critérios são 
abstratos, generalizados e ja-
mais se dirigem à determinado 
condenado.

Importante salientar e repe-
tir à exaustão, que o indulto 
não é automaticamente con-
cedido, mas examinado, caso a 
caso, após ouvido o Ministério 
Público, pelo Juiz da Vara de 
Execuções Criminais, a quem 
cabe aplicar ou não a benesse. 

Portanto, não é o Presidente 
da República que decide quem 
será indultado, mas um dos 
milhares de juízes competen-
tes para tal.

De todo modo, a forma 
como se ataca o instituto 
do indulto natalino e como 
tal ataque é repercutido 
pela mídia e redes sociais, 
polemizando e confundindo 
a opinião pública, revela-se 
um grande desserviço à causa 
da Justiça, que jamais poderá 
se divorciar da misericórdia e 
das raízes humanitárias que 
a fundamentam num Estado 
Democrático de Direito.

(*) - Advogado Criminalista, Mestre 
e Doutor em Direito Penal pela USP, 

Presidente da OAB –SP por três 
gestões (2004/2012), Conselheiro 

Federal da OAB e Presidente de 
Honra da Associação Brasileira 

dos Advogados Criminalistas 
(ABRACRIM).

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

ou ligue para
netjen@netjen.com.br T : 3106-4171
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QUARTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2017

RETIRADA DE PRÓ-LABORE APÓS APOSENTADORIA
Sócio administrador com retirada de pró-labore após aposentar 
pode deixar de contribuir para o INSS, qual a base legal? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR EX-FUNCIONÁRIO COMO REPRESENTANTE
Com a reforma trabalhista e empresa poderá demitir funcionário e 
contrata-lo como representante, qual o prazo que devemos aguardar? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHIMENTO DE RPA
Empresa no pagamento de autônomo por meio do RPA desconto 11% 
de INSS e recolhe 20% de patronal, deve pagar também terceiros, 5,8%, 
e RAT/FAP, de 1,5%? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS APÓS LICENÇA MATERNIDADE
Funcionária afastada por licença maternidade durante 120 dias. Após 
o termino da licença tirou férias por 30 dias, poderá ser demitida no 
retorno? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM A NOVA LEI DAS GORJETAS, COMO DEVE SER FEITA A ANOTAÇÃO 
NA CARTEIRA PROFISSIONAL? 

A empresa deverá informar em anotações gerais na CTPS que o mesmo 
é remunerado com base em valor fixo  e gorjetas, conforme apuração 
em convenção coletiva (se for o caso), devendo tais valores serem 
demonstrados em demonstrativo mensal.

APRESENTOU NOVA CTPS PARA ATUALIZAÇÃO
Funcionário com 30 anos de empresa, perdeu a CTPS e apresentou 
uma nova, devemos fazer todas as anotações de salário ou apenas as 
últimas? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE MOTOBOY
Na contratação de motoboy devemos pagar o adicional de periculosi-
dade? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO DE 2018

• • •

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 23 de Novembro de 2017.
01 - Data, Hora e Local: Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sede 
social estabelecida Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo, 
Estado de São Paulo. 02 - Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada pelo Sr. Presidente do 
Conselho de Administração, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes, além do 
Presidente, os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto Faldini, 
Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale. 03 - Composição da Mesa: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bernard Camille Paul Mencier, Presidente do Conselho de Administração, e secretariados 
pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: (i) Encerramento de Agência/Filial no Município de Rio de Janeiro/
RJ. 05 - Deliberações: Discutida amplamente a matéria, os membros do Conselho de Administração, deliberaram pelo 
encerramento da Agência/Filial situada no Rio de Janeiro/RJ, Rua Doutor Padilha, nº 120, Bairro Engenho de Dentro, CEP 
20770-006, com registro sob o NIRE nº 33900415573 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.186.680/0048-38. Autorizada a 
Diretoria da Sociedade a adotar todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na presente 
reunião. 06 - Aprovação: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. 07 
- Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os 
trabalhos e lavrada a presente ata em forma de sumário, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros. São Paulo, 23 de 
novembro de 2017. Bernard Camille Paul Mencier, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes 
Guimarães, Roberto Faldini, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale. 
Bernard Camille Paul Mencier - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Secretária da Mesa. 
JUCESP nº 550.992/17-0 em 13.12.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO

1. Data, Local e Hora: Aos 09.10.2017, às 10 horas, na sede social do Banco BMG S.A., localizado na Cidade de São Paulo/
SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar-parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133 (“Companhia”). 2. Edital de 
Convocação: Publicado no DOESP, em suas edições de 29 e 30.09.2017 e 03.10.2017, e no jornal Empresas & Negócios de 
São Paulo, jornal de grande circulação na localidade em que está situada a sede social da Companhia, em suas edições de 29 e 
30.09.2017 e 03.10.2017, em conformidade com o artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. 
Presença: Presentes os acionistas representando 99,50% do capital social votante da Companhia. 4. Mesa: Assumiu a 
presidência dos trabalhos o Sr. Marcio Alaôr de Araújo, que escolheu o Sr. Marco Antonio Antunes para secretariá-lo. 5. Ordem 
do Dia: Exame e discussão a respeito da (i) alteração de denominação de cargo estatutário com a consequente alteração dos 
Artigos 18, 19, 20, 22 e 23, do Estatuto Social da Companhia; (iii) aumentar o número de membros do comitê de remuneração, 
com a consequente alteração do artigo 26, do Estatuto Social da Companhia; (v) consolidação do Estatuto Social da Companhia. 
6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas presentes decidiram, por 
unanimidade de voto e sem quaisquer restrições ou ressalvas: 6.1. Alterar a denominação do cargo de Diretor Executivo 
Presidente para Diretor Executivo Geral, com a consequente alteração dos Artigos 18, 19, 20, 22 e 23, do Estatuto Social da 
Companhia, que passarão a vigorar de acordo com a seguinte nova redação: Artigo 18: A Diretoria da Sociedade, eleita pelo 
Conselho de Administração, é composta de no mínimo 04 e no máximo 16 membros, compreendendo os cargos de 1 Diretor 
Executivo Geral, Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca, na conformidade do que for estabelecido pelo 
Conselho de Administração ao prover esses cargos. §1º - O Conselho de Administração fi xará as quantidades de cargos a serem 
preenchidos e designará, nomeadamente entre os eleitos, o que ocupará a função de Diretor Executivo Geral, bem como os que 
ocuparão os cargos de Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca. §2º – O Diretor Executivo Geral deterá o 
voto de qualidade, no caso de empate nas votações do colegiado. §3º – Sempre que necessário, os Diretores Executivos e 
Diretores sem designação específi ca serão substituídos por designação do Conselho de Administração, devendo o substituto 
atuar pelo tempo de mandato restante do substituído. Artigo 19: Compete ao Diretor Executivo Geral, aos Diretores Executivos 
e Diretores sem designação específi ca, além das atribuições legais: a) Participar das reuniões da Diretoria; e b) Fazer com que 
sejam cumpridas as diretrizes e medidas recomendadas pelo Conselho de Administração, dispondo em colegiado, sobre 
atribuições particularizadas de cada membro da Diretoria. Artigo 20: Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela 
lei e por este Estatuto, compete especifi camente a cada membro da Diretoria: a) Compete privativamente ao Diretor Executivo 
Geral: (i) Convocar as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) Orientar a administração e a gestão dos negócios sociais, 
supervisionando os trabalhos da Diretoria, de forma a assegurar a plena implementação e execução das políticas e diretrizes 
fi xadas pelo Conselho de Administração; (iii) Elaborar o Plano Operacional Anual a ser submetido ao Conselho de Administração, 
estabelecendo metas; (iv) Acompanhar o cumprimento do Plano Operacional; (v) Coordenar a atuação dos Diretores Executivos 
e dos Diretores sem designação específi ca, bem como o acompanhamento dos respectivos desempenhos; (vi) tomar as decisões 
de sua alçada; e (vii) tomar decisões de caráter de urgência, de competência da Diretoria “ad referendum” desta. b) Compete 
aos Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca: (i) colaborar com o Diretor Executivo Geral no desempenho de 
suas funções; (ii) administrar e supervisionar as áreas que lhes forem cometidas na forma da alínea (b) do artigo 16; (iii) 
supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores que estiverem sob sua supervisão direta e indireta e acompanhamento 
dos respectivos desempenhos; e (iv) tomar as decisões de sua alçada. Artigo 22: Os membros da Diretoria fi cam investidos dos 
mais amplos poderes de administração da Sociedade, inclusive para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fi ns e objetivos 
da Sociedade, observado sempre o disposto no artigo 16 deste Estatuto Social, devendo, todos os atos, contratos ou documentos 
que criem ou exonerem de responsabilidade a Sociedade, serem assinados por 2 diretores, sendo um deles necessariamente o 
Diretor Executivo Geral ou Diretor Executivo. § Único – Na hipótese de ausência temporária do Diretor Executivo Geral, este 
deverá nomear, entre os diretores executivos, um substituto, para assinar em conjunto com outro diretor, ambos com poderes 
específi cos e prazo determinado. Artigo 23: A Sociedade também poderá ser representada por (i) um Diretor Executivo em 
conjunto com um Procurador ou (ii) por 2 Procuradores, respeitados os termos deste Estatuto Social e dos instrumentos de 
mandato outorgados. §1º: Na constituição de procuradores, a Sociedade será representada por 2 Diretores, da seguinte forma: 
(i) Diretor Executivo Geral em conjunto com 01 Diretor Executivo ou com 01 Diretor sem designação específi ca ou ainda, (ii) 02 
Diretores Executivos em conjunto. §2º – Nas constituições de procurações outorgando poderes da cláusula “ad judicia”, a 
advogados, para o foro em geral, visando a postulação de medidas ou defesa da Sociedade, esta poderá ser representada por 
02 Diretores Executivos ou por um Diretor Executivo em conjunto com um Diretor, sem designação específi ca. 6.2. Aumentar o 
número de membros do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança para constar que o mesmo será formado por até 06 
membros efetivos, com a consequente alteração do artigo 26, do Estatuto Social da Companhia. Artigo 26: O Comitê de 
Remuneração, Pessoas e Governança com as atribuições e encargos previstos na legislação, será formado por até 06 membros 
efetivos, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato de 03 anos, sendo um deles eleito o Presidente do 
Comitê, o qual necessariamente será membro do Conselho de Administração. 6.3. Diante das deliberações tomadas acima, os 
acionistas decidem ratifi car todas as demais disposições do Estatuto Social da Companhia não expressamente alteradas por 
este instrumento e consolidá-lo, passando o Estatuto Social da Companhia a vigorar com a nova redação constante do Anexo I 
à presente ata. A efi cácia de todas as deliberações acima está condicionada a homologação do presente ato pelo Banco Central 
do Brasil. 6. Encerramento: Nada mais a ser tratado, foram encerradas as Assembleias, da qual se lavrou a presente Ata em 
forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76, cuja original foi lavrada no Livro de Registro de Atas de 
Assembleias Gerais da Sociedade, lida e assinada por todos os acionistas presentes, fi cando autorizada a sua publicação. São 
Paulo, 09.10.2017. (a.a.) Flávio Pentagna Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Ângela Annes Guimarães. Regina Annes 
Guimarães. João Annes Guimarães. Márcio Alaor de Araújo. BMG Participações S/A, representada por seus Diretores Ricardo 
Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. COEMP – Comércio e Empreendimentos S/A, representada por seus 
Diretores Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. Comercial Mineira S/A, neste ato representada por seus 
Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. CSMG – Corretora de Seguros Ltda, neste ato 
representada por seu Diretor, José Eduardo Gouveia Dominicale. Confere com a original, lavrada em livro próprio. São Paulo, 
09.10.2017. Marcio Alaôr de Araújo - Presidente. Marco Antonio Antunes - Secretário. JUCESP nº 548.439/17-5 em 08.12.2017. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. Anexo I à Ata de Assembleia Geral Extraordinária do Banco BMG S.A. 
realizada em 09.10.2017 - Estatuto Social Consolidado da Companhia - Estatuto Social do Banco BMG S.A. 
Alterado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09.10.2017. Capítulo I: Nome - Sede - Objeto e Duração: Artigo 
1º: O Banco BMG S.A. rege-se por este Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. Artigo 2º: A Sociedade tem sede e 
foro na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar - Parte, CEP 04538-133, Cidade de São Paulo/SP, podendo a critério e 
por deliberação do Conselho de Administração, mediante a autorização das autoridades competentes, instalar ou suprimir, em 
qualquer parte do território nacional e no exterior, dependências, agências, fi liais, sucursais ou correspondentes. Artigo 3º: A 
Sociedade tem como objetivo social a prática de todas as operações ativas, passivas e acessórias permitidas nas normas legais 
e regulamentares para o funcionamento dos bancos comerciais, dos bancos de investimento, inclusive câmbio, das sociedades 
de crédito, fi nanciamento e investimento, das sociedades de arrendamento mercantil e das sociedades de crédito imobiliário 
através das respectivas carteiras. Artigo 4º: O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Capital Social 
e Ações - Artigo 5º: O Capital Social é de R$ 2.504.477.365,91, representado por 24.806 ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal. § Único – Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Artigo 6º: A 
Sociedade poderá emitir ações preferenciais as quais não darão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral. § Único 
– A preferência ou vantagem das ações preferenciais consistirá na prioridade do reembolso do Capital, sem prêmio. Artigo 7º: 
Ficam assegurados aos acionistas: a) Desdobramento de títulos múltiplos por preço não superior ao do custo; b) Prazo máximo 
de 60 dias para o pagamento de dividendos aprovados e distribuição de ações provenientes de aumento do Capital; e c) 
Inexistência de qualquer espécie de restrição estatutária ou contratual que impeça ou difi culte a livre negociação das ações, a 
qualquer tempo. Capítulo III - Assembleia Geral - Artigo 8º: O aumento do Capital Social dependerá de deliberação da 
Assembleia Geral. Artigo 9º: Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a 
subscrição do aumento do capital no prazo de 30 dias a contar da publicação de anúncio alusivo no Órgão Ofi cial do Estado e 
em outro jornal de grande circulação. Artigo 10: A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, 
instalada em conformidade com a lei e presidida por um dos acionistas presentes, ao qual caberá designar o secretário da mesa. 
§ Único – A Assembleia Geral poderá ser convocada também pelos órgãos ou pessoas previstas no § Único do Artigo 123 da 
Lei nº 6.404/76. Artigo 11: A Assembleia Geral terá as atribuições previstas na legislação aplicável. Capítulo IV - 
Administração - Artigo 12: A Administração da Sociedade compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. § Único – 
A remuneração global ou individual e anual dos administradores será estabelecida pela Assembleia Geral. Do Conselho de 
Administração - Artigo 13: O Conselho de Administração será composto de 04 quatro a 08 membros eleitos pela Assembleia 
Geral, com mandato unifi cado de 03 anos, sendo 01 o Presidente, permitida a reeleição. §1º – Até 03 membros do Conselho de 
Administração poderão ser Conselheiros Independentes, expressamente declarados como tais na Assembleia Geral que os 
eleger. §2º - Para fi ns deste Estatuto Social, Conselheiro Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a 
Sociedade; (ii) não ser acionista da Sociedade; não ser cônjuge ou parente até segundo grau de acionistas da Sociedade, ou não 
ser ou não ter sido, nos últimos três anos, vinculado à Sociedade ou entidade relacionada ao acionista; (iii) não ter sido, nos 
últimos três anos, empregado ou membro da administração da Sociedade, do Acionista ou de sociedade controlada, 
controladora ou sob controle comum da Sociedade; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou 
produtos da Sociedade; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou 
demandando serviços e/ou produtos à Sociedade; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da 
Sociedade; (vii) não receber outra remuneração da Sociedade além da de Conselheiro. §3º – Findo o mandato, os membros do 
Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 14: O 
conselho de administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, conforme calendário fi xado e, extraordinariamente, 
mediante convocação de seu Presidente ou de metade de seus membros, por meio de carta registrada, fax ou correio eletrônico 
com confi rmação de recebimento, com antecedência mínima de 5 dias úteis, contendo informação detalhada sobre a ordem do 
dia, a data, hora e local da reunião, bem como todos os documentos necessários à tomada de decisões na respectiva reunião. 
§1º – As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas com a presença de, no mínimo, 3 Conselheiros, 
devendo, necessariamente, ao menos 1 deles não ser Conselheiro Independente, conforme a defi nição do Artigo 13, §2º, deste 
Estatuto Social. §2º - Será admitida a realização de reunião do Conselho de Administração por meio de teleconferência ou 
videoconferência, bem como a gravação destas, sendo certo que a participação remota de qualquer Conselheiro em tais 
reuniões, incluindo a do Presidente, será considerada presença pessoal. §3º – As deliberações do Conselho de Administração 
serão tomadas por unanimidade dos membros presentes, quando instaladas com a presença de apenas 3 membros, nos termos 
do § 1º acima ou (ii) por maioria simples dos presentes, quando instalada com a presença de todos os membros do Conselho 
de Administração, salvo quando a lei exigir quórum especial e nas hipóteses especiais previstas em acordos de acionistas 
arquivados na sede da Companhia, tendo o Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade em caso de empate. 
Artigo 15: Ocorrendo eventuais impedimentos de atuação do Presidente do Conselho de Administração ou ausência 
temporária que o impeça temporariamente de participar das reuniões, o Presidente do Conselho de Administração poderá 
designar qualquer membro do Conselho de Administração como seu substituto, desde que não seja Conselheiro Independente. 
Neste caso, o substituto exercerá a competência plena designada ao Presidente do Conselho de Administração, inclusive o voto 
de qualidade mencionado no §3º do Artigo 14 acima. Em não havendo referida designação, os demais Conselheiros nomearão 
entre si o substituto do Presidente para atuação em reunião específi ca, na abertura da respectiva reunião, com estrita 
observância às disposições deste Artigo. § Único - No caso de vacância de cargo de membro de Conselho de Administração por 
morte, renúncia, ou qualquer forma de impedimento permanente, o substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo 
tempo de mandato restante do substituído. Artigo 16: O Conselho de Administração tem a competência que a lei lhe confere 
mais as seguintes atribuições: a) fi xar a orientação geral dos negócios da Sociedade e aprovar o respectivo orçamento geral; b) 
eleger e destituir os membros da Diretoria, do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança da Sociedade e do Comitê de 
Auditoria, subordinados ao Conselho de Administração, fi xar-lhes as atribuições e respectivas áreas de atuação, podendo ainda 
atribuir, em caráter permanente ou transitório, funções especiais, a qualquer Conselheiro ou membro da Diretoria, com a 
intitulação que entender conveniente, respeitadas as conferidas por este Estatuto; c) fi scalizar a gestão dos membros da 
Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em 
via de celebração, e quaisquer outros atos que julgar necessário; d) convocar a Assembleia Geral; e) submeter à Assembleia 
Geral o relatório da administração, as demonstrações fi nanceiras da Sociedade, os pareceres dos auditores independentes, 
relatório resumido do Comitê de Auditoria, bem como propostas para destinação dos lucros e de alteração do Estatuto Social; 
f)  autorizar a participação da Sociedade e a alienação da participação da Sociedade, em outras sociedades não integrantes do 
conglomerado BMG, em valores superiores a R$ 5.000.000,00; g) autorizar a alienação de bens do ativo permanente e 
constituir ônus reais sobre ativos imobilizados em valores superiores a R$5.000.000,00; h) autorizar a contratação de operações 
da Sociedade que envolvam alienação de bens móveis de sua titularidade, cujos valores envolvidos sejam superiores a 
R$5.000.000,00, exceção feita às operações de cessão de créditos pela Sociedade, com ou sem coobrigação, realizadas no curso 
normal de seus negócios; i) autorizar previamente a realização de operações de crédito pela Sociedade, as quais serão avaliadas 
e aprovadas pelo Comitê de Crédito, nos termos de seu Regimento Interno, aprovado em conformidade com o item (p) abaixo; 
j) autorizar previamente a contratação de operações de captação de recursos pela Sociedade, no mercado local ou internacional, 
em valores superiores a R$200.000.000,00; k) autorizar a formalização de contratos com terceiros, não relacionados ao curso 
normal dos negócios, tendo a Sociedade como Contratante, tais como contratos de prestação de serviços e afi ns, em valor 
superior a R$5.000.000,00; l) fi xar a linha de ação a ser adotada pela Sociedade nas assembleias gerais das sociedades das 
quais seja acionista ou sócia e indicar o representante legal da Sociedade que comparecerá às mencionadas assembleias ou 
representará a Sociedade em alterações contratuais; m) distribuir, nos limites fi xados pela Assembleia Geral, a remuneração e 
eventuais gratifi cações dos administradores; n) aprovar a indicação, se for o caso, dos nomes dos representantes da Sociedade 
a serem submetidos às assembleias gerais das sociedades das quais ela seja acionista ou sócia, para exercer cargos na 
administração ou na fi scalização; o) aprovar e alterar o organograma funcional da Sociedade; p) aprovar todos os regimentos 
internos e políticas da Sociedade, em especial (i) o Regimento Interno do Comitê de Crédito que defi nirá todas as condições e 
alçadas para aprovação de operações de crédito em geral nas quais a Sociedade seja credora; e (ii) o Regimento Interno do 
Comitê Ativos e Passivos da Sociedade (ALCO), que conterá as condições operacionais, alçadas de decisão, diretrizes e politicas 
a serem adotadas pela Sociedade; (iii) o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, previsto no artigo 25 abaixo, e (iv) o 
Regimento Interno do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança, previsto no artigo 26 abaixo. q) escolher e destituir os 
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auditores independentes; r) deliberar sobre a abertura de fi liais, sucursais, agências ou dependências em qualquer parte do país 
ou no exterior; s) defi nir as normas gerais relativas à participação dos membros da Diretoria e empregados nos lucros da 
Sociedade; t) deliberar sobre qualquer matéria não regulada neste Estatuto, resolvendo os casos omissos; u) designar e destituir 
o Ouvidor da Sociedade; v) avaliar formalmente, ao término de cada ano, o desempenho dos comitês constituídos; Artigo 17: 
Compete ao Presidente do Conselho de Administração: a) convocar a Assembleia Geral; e b) convocar, instalar e presidir as 
reuniões do Conselho de Administração, mandando lavrar as respectivas atas no livro competente. Da Diretoria: Artigo 18: 
A Diretoria da Sociedade, eleita pelo Conselho de Administração, é composta de no mínimo 04 e no máximo 16 membros, 
compreendendo os cargos de 1 Diretor Executivo Geral, Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca, na 
conformidade do que for estabelecido pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos. §1º - O Conselho de 
Administração fi xará as quantidades de cargos a serem preenchidos e designará, nomeadamente entre os eleitos, o que ocupará 
a função de Diretor Executivo Geral, bem como os que ocuparão os cargos de Diretores Executivos e Diretores sem designação 
específi ca. §2º – O Diretor Executivo Geral deterá o voto de qualidade, no caso de empate nas votações do colegiado. §3º – 
Sempre que necessário, os Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca serão substituídos por designação do 
Conselho de Administração, devendo o substituto atuar pelo tempo de mandato restante do substituído. Artigo 19: Compete 
ao Diretor Executivo Geral, aos Diretores Executivos e Diretores sem designação específi ca, além das atribuições legais: a) 
Participar das reuniões da Diretoria; e b) Fazer com que sejam cumpridas as diretrizes e medidas recomendadas pelo Conselho 
de Administração, dispondo em colegiado, sobre atribuições particularizadas de cada membro da Diretoria. Artigo 20: Além 
das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especifi camente a cada membro da 
Diretoria: a) Compete privativamente ao Diretor Executivo Geral: (i) Convocar as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) Orientar 
a administração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de forma a assegurar a plena 
implementação e execução das políticas e diretrizes fi xadas pelo Conselho de Administração; (iii)  Elaborar o Plano Operacional 
Anual a ser submetido ao Conselho de Administração, estabelecendo metas; (iv) Acompanhar o cumprimento do Plano 
Operacional; (v) Coordenar a atuação dos Diretores Executivos e dos Diretores sem designação específi ca, bem como o 
acompanhamento dos respectivos desempenhos; (vi) tomar as decisões de sua alçada; e (vii) tomar decisões de caráter de 
urgência, de competência da Diretoria “ad referendum” desta. b) Compete aos Diretores Executivos e Diretores sem designação 
específi ca: (i) colaborar com o Diretor Executivo Geral no desempenho de suas funções; (ii) administrar e supervisionar as áreas 
que lhes forem cometidas na forma da alínea (b) do artigo 16; (iii) supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores que 
estiverem sob sua supervisão direta e indireta e acompanhamento dos respectivos desempenhos; e (iv) tomar as decisões de 
sua alçada. Artigo 21: O prazo de gestão dos membros da Diretoria é de 03 anos, podendo ser reeleitos. § Único – Findo o 
mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 22: 
Os membros da Diretoria fi cam investidos dos mais amplos poderes de administração da Sociedade, inclusive para praticar 
todos e quaisquer atos relativos aos fi ns e objetivos da Sociedade, observado sempre o disposto no artigo 16 deste Estatuto 
Social, devendo, todos os atos, contratos ou documentos que criem ou exonerem de responsabilidade a Sociedade, serem 
assinados por 2 diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor Executivo Geral ou Diretor Executivo. § Único – Na 
hipótese de ausência temporária do Diretor Executivo Geral, este deverá nomear, entre os diretores executivos, um substituto, 
para assinar em conjunto com outro diretor, ambos com poderes específi cos e prazo determinado. Artigo 23: A Sociedade 
também poderá ser representada por (i) um Diretor Executivo em conjunto com um Procurador ou (ii) por 2 Procuradores, 
respeitados os termos deste Estatuto Social e dos instrumentos de mandato outorgados. §1º: Na constituição de procuradores, 
a Sociedade será representada por 2 Diretores, da seguinte forma: (i) Diretor Executivo Geral em conjunto com 01 Diretor 
Executivo ou com 01 Diretor sem designação específi ca ou ainda, (ii) 02 Diretores Executivos em conjunto. §2º – Nas 
constituições de procurações outorgando poderes da cláusula “ad judicia”, a advogados, para o foro em geral, visando a 
postulação de medidas ou defesa da Sociedade, esta poderá ser representada por 02 Diretores Executivos ou por um Diretor 
Executivo em conjunto com um Diretor, sem designação específi ca. Artigo 24: As procurações outorgadas pela Sociedade 
especifi carão os poderes concedidos e o prazo de duração do mandato, exceto nas procurações “ad judicia”, que poderão ser 
por prazo indeterminado. Capítulo V: Do Comitê de Auditoria: Artigo 25: A avaliação sobre a efi ciência e confi abilidade do 
Sistema de Controles Internos e de Administração de Riscos implementado pela Diretoria, a apreciação da conformidade das 
operações e negócios da sociedade com os dispositivos legais, os regulamentos e a política da Sociedade, a supervisão das 
atividades da auditoria interna e o moitoramento da auditoria independente serão exercidas pelo Comitê de Auditoria, a quem 
caberá, também, recomendar ao Conselho de Administração a escolha e a destituição dos auditores independentes. §1º – O 
Comitê de Auditoria será constituído por, no mínimo, 03 membros, com mandato fi xo de 03 anos, eleitos pelo Conselho de 
Administração, na forma disposta no artigo 13, inciso II, letra “b”, da Resolução nº 3198/2004, alterada pela Resolução 
4.329/2014. O Conselho de Administração nomeará, também, o Presidente do Comitê e o membro Especialista. O mandato dos 
membros do Comitê de Auditoria estender-se-á até a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em 
vigor. §2º – Dentre os membros do Comitê, pelo menos um deles deverá ser o membro Especialista, o qual deverá possuir 
comprovadamente conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria. §3º – O Conselho de Administração poderá, a seu 
critério, alterar a composição do Comitê de Auditoria, substituindo ou destituindo os seus membros. §4º – Constitui também 
atribuição do Comitê de Auditoria estabelecer as regras operacionais para seu próprio funcionamento, as quais devem ser 
aprovadas pelo Conselho de Administração, formalizadas por escrito e colocadas à disposição da sociedade. §5º – O Comitê de 
Auditoria reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente com a Diretoria da instituição, com a Auditoria Independente e com a 
Auditoria Interna, para verifi car o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive no que se refere ao 
planejamento dos respectivos trabalhos, formalizando, em atas, os conteúdos de tais encontros. Reunir-se-á, ainda, por 
convocação do seu Presidente, e deverá zelar: a) pela qualidade e integridade dos processos de fechamento contábil, 
demonstrações fi nanceiras e informações adicionais; b) pela conformidade com os requisitos legais e regulamentares vigentes; 
e c) pela independência e qualidade dos trabalhos efetuados pelas Auditorias Independente e Interna. §6º – O Conselho de 
Administração defi nirá a verba destinada à remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, observados os parâmetros de 
mercado, bem como o orçamento destinado a cobrir as despesas para o seu funcionamento, incluindo contratação de 
especialistas para auxílio no cumprimento de suas atribuições. §7º – Os membros do Comitê de Auditoria não receberão 
nenhum outro tipo de remuneração da sociedade ou de suas ligadas que não seja aquela relativa à sua função de integrante 
do Comitê de Auditoria. §8º – Sendo o membro do Comitê de Auditoria também integrante do Conselho de Administração da 
instituição ou de qualquer das Empresas integrantes do conglomerado BMG ou de suas ligadas, fi ca facultada a opção pela 
remuneração relativa a um dos dois cargos. §9º – O Comitê de Auditoria deverá elaborar, ao fi nal de cada exercício social, 
relatório sobre o acompanhamento das atividades relacionadas com as Auditorias Independente e Interna e com o Sistema de 
Controles Internos e de Administração de Riscos, encaminhando cópia ao Conselho de Administração e mantendo-o à 
disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de cinco anos. Nos mesmos termos, será elaborado relatório semestral, 
ao fi nal do primeiro semestre de cada exercício social. §10º – O resumo do relatório do Comitê de Auditoria, evidenciando as 
principais informações, será publicado em conjunto com as demonstrações contábeis. Do Comitê de Remuneração, Pessoas 
e Governança: Artigo 26: O Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança com as atribuições e encargos previstos na 
legislação, será formado por até 06 membros efetivos, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato de 
03 anos, sendo um deles eleito o Presidente do Comitê, o qual necessariamente será membro do Conselho de Administração. 
§1º – O Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança reportar-se-á diretamente ao Conselho de Administração. §2º – Pelo 
menos um dos integrantes do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança deverá ser membro Independente, caracterizando-
se tal independência pelo mesmo conceito trazido no §2º do Artigo 13 acima. §3º – Os integrantes do Comitê de Remuneração, 
Pessoas e Governança deverão possuir a qualifi cação e a experiência necessárias para avaliar de forma independente a política 
de remuneração de administradores. §4º – São atribuições do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança: a) elaborar a 
política de remuneração dos administradores, propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fi xa 
e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento; supervisionando a sua implementação e 
operacionalização, bem como efetuando a revisão anual, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou 
aprimoramento; b) exercer suas atribuições e responsabilidades junto às sociedades controladas por esta Sociedade que 
adotarem o regime de Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança único; c) propor ao Conselho de Administração o 
montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral, na forma prevista em lei; d) avaliar 
cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de administradores; e) analisar 
a política de remuneração de administradores em relação às práticas de mercado, com vistas a identifi car discrepâncias 
signifi cativas em relação às empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; e f) zelar para que a política de remuneração 
dos administradores esteja permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e situação fi nanceira 
atual e esperada da instituição e com o que dispuser a lei e a regulamentação aplicável. §6º – O Comitê de Remuneração, 
Pessoas e Governança reunir-se-á: a) no mínimo trimestralmente, para avaliar e propor a remuneração fi xa e/ou variável dos 
administradores da Sociedade e de suas controladas que adotarem o regime de comitê único; b) nos 03 primeiros meses do 
ano, para avaliar e propor o montante global anual de remuneração a ser fi xado para os membros dos órgãos de administração, 
a ser submetido às Assembleias Gerais da Sociedade e das sociedades que adotarem o regime de Comitê de Remuneração 
único. §7º - A remuneração dos membros do Comitê de Remuneração, Pessoas e Governança será defi nida pelo Conselho de 
Administração. Da Ouvidoria - Artigo 27: A Sociedade terá uma Ouvidoria, composta de 01 Ouvidor, designado pelo 
Conselho de Administração, dentre pessoas que preencham as condições e requisitos mínimos para garantir seu bom 
funcionamento, devendo ter aptidão em temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de 
confl itos, cujo prazo de mandato será de 03 anos, que atuará em nome das Instituições integrantes do Conglomerado Financeiro 
BMG, assim entendidas como todas as entidades, sociedades e instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
cujo controle, na forma defi nida pelo Artigo 116 da Lei nº 6404/76, seja da Sociedade ou de seus controladores. §1º - Caberá 
ao Conselho de Administração a destituição do Ouvidor nos termos da alínea “u” do Artigo 16 acima, que poderá destitui-lo na 
hipótese de o mesmo descumprir as atribuições previstas no presente artigo ou a qualquer tempo. §2º – A Ouvidoria terá como 
atribuições: a) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não 
tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário das Instituições previstas no “caput” deste Artigo; b) atuar como 
canal de comunicação entre as Instituições previstas no “caput” deste Artigo e os clientes e usuários de produtos e serviços, 
inclusive na mediação de confl itos; e c) informar o Conselho de Administração das Instituições previstas no “caput” deste Artigo 
a respeito das atividades da Ouvidoria. §3º – As atribuições da Ouvidoria abrangem as seguintes atividades: a) zelar pela estrita 
observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor; b) atender, registrar, instruir, analisar e 
dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; c) prestar esclarecimentos aos 
demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta, o qual não poderá ultrapassar 
10 dias úteis podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justifi cada, uma única vez, por igual período, limitado o 
número de prorrogações a 10% do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da 
prorrogação; d) encaminhar resposta conclusiva para demanda no prazo previsto; e) manter o Conselho de Administração das 
Instituições previstas no “caput” deste Artigo informado sobre os problemas e defi ciências detectados no cumprimento de suas 
atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores das Instituições previstas no “caput” deste Artigo 
para solucioná-los; f) elaborar e encaminhar ao Conselho de Administração, ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Interna, ao 
fi nal de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento 
de suas atribuições. §4º – A Sociedade compromete-se: a) a criar condições adequadas ao funcionamento da Ouvidoria, bem 
como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; b) a assegurar o acesso 
da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de respostas adequadas às demandas recebidas, com total apoio 
administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades no cumprimento de suas 
atribuições. §5º - A função de Ouvidor será desempenhada por pessoa dos quadros da Sociedade, com formação compatível e 
capacidade técnica para o melhor e mais adequado atendimento aos clientes e usuários. Conselho Fiscal: Artigo 28: A 
Sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 03 membros Efetivos e Suplentes em igual 
número. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal atenderão aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei nº 
6.404/76. Artigo 29: Na oportunidade de instalação do Conselho Fiscal a Assembleia Geral disporá sobre a eleição dos 
membros do Conselho Fiscal e sobre a fi xação de sua remuneração. Capítulo VI - Exercício Social e Demonstrações 
Financeiras - Artigo 30: O exercício social terá a duração de 01 ano e terminará em 31 de dezembro. § Único – Em 30 de 
junho e 31 de dezembro serão levantados Balanços Gerais, observadas as regras contábeis aplicáveis. Artigo 31: Ao fi m de 
cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Sociedade, as demonstrações fi nanceiras 
previstas pela Lei. Capítulo VII - Lucro, Reservas e Dividendos - Artigo 32: O lucro será apurado conforme as prescrições 
legais. Artigo 33: O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: a) 5% serão aplicados na constituição da reserva 
legal até o limite de 20% do capital social; b) 25%, no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei Federal 
nº 6.404/76, serão destinados ao pagamento dos dividendos obrigatórios; c) A Assembleia Geral poderá, por proposta do 
Conselho de Administração, destinar parcela dos lucros para constituição de reservas ou retenções previstas na lei ou neste 
Estatuto. §1º – Conforme deliberação da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, a título de juros 
sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de 26.12.95 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser 
imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Sociedade para todos 
os efeitos legais. §2º – É facultado ao Conselho de Administração, conforme as normas gerais que defi nir, atribuir 
participação aos membros da Diretoria e empregados nos lucros da Sociedade de até 10% do resultado do exercício, após 
deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. §3º – A participação aos empregados de que trata 
o parágrafo anterior constituirá antecipação do direito previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, com cuja 
regulamentação a ele se ajustará. Artigo 34: O Conselho de Administração poderá declarar dividendos intermediários, à 
conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. §1º – A Sociedade 
poderá levantar balanço e distribuir dividendos em períodos mensais, bimestrais, trimestrais, respeitado o limite legal. §2º – 
O Conselho de Administração poderá autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio 
nos termos da Lei nº 9.249/95, em substituição total ou parcial dos dividendos intermediários cuja declaração é facultada neste 
artigo ou, ainda, em adição aos mesmos. §3º – Os dividendos não reclamados dentro do prazo de três anos, a contar da data 
do aviso de seu pagamento, prescreverão em favor da sociedade. Capítulo VIII - Disposições Gerais - Artigo 35: A 
Sociedade dissolver-se-á nos casos previstos em Lei, observadas as normas legais pertinentes. São Paulo, 09.10.2017. Banco 
BMG S.A. - Marcio Alaor de Araujo, Marco Antonio Antunes.

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09 de Outubro de 2017

ATIVO R$
Circulante 1.057.281,01
Disponibilidades 735.813,39

Caixa 576.011,50
Bancos Conta Movimento 159.801,89

Disponib. em moeda Estrang. 258.506,33
Espécie 258.506,33

Outros Créditos 13.640,32
Negociação e Interm. Valores 12.646,00
Imp. e Contrib. a Compensar   294,32

Outros Valores e Bens   49.320,97
Despesas Antecipadas   49.320,97

Não Circulante 22.340,03

Permanente 22.340,03

Imobilizado de Uso 22.340,03
Imobilizações em Curso 8.285,89
Instalações 4.000,00
Moveis e Equipam. de Uso 20.010,00
Sistema Comunic. - Equipam. 9.800,00
Sist. de Processam. de Dados 15.745,80
Sustema de Segurança   875,00
(-) Depreciação Acumulada (36.376,66)

Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Org. e Expansão  2.506,00
(-) Amortização Acumulada   (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 1.079.621,04

PASSIVO R$
Circulante 277.142,71
Outras Obrigações 277.142,71
Cobrança e Arrec. Tributos (IOF) 19.181,67
Fiscais e Previdenciárias 24.374,20

Imposto Renda e Contr.Social -
Impostos e Contr. a Recolher 24.374,20

Negociação e Interm. Valores   76.462,07
Diversos 157.124,77

Obrig. p/aquis. bens e direitos 1.796,94
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 155.327,83

Não Circulante -
Patrimônio Líquido 802.478,33
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 0,86

Reservas de lucros especiais 0,86
Lucros ou Prej. Acumulados (160.008,04)

Prejuízo Exercício Anterior (81.887,01)
Prejuízo Ex. Atual (1º Sem/17) (78.121,03)

Contas de Resultado (73.895,49)
Receitas Operacionais 715.176,16
Despesas Operacionais (789.346,89)
Receitas não Operacionais   275,24
(-) Despesas não Operacion. -
Imposto Renda e Contr.Social -

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 1.079.621,04

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 30 de Novembro de 2017

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141.225/O-6

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      20.398
Disponibilidades    8.146
Aplicações Interfinanc. Liquidez       1.841

Aplicações no mercado aberto    1.841
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.419

Carteira Própria    4.132
Vinculados à Prestação de Garantias     287
Vinculados ao Banco Central   -

Outros Créditos        5.964
Carteira de Câmbio   4.709
Rendas a Receber     164
Negociação e Intermed. de Valores   16
Diversos    1.088
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (13)

Outros Valores e Bens             28
Despesas Antecipadas     28

PERMANENTE        1.015
Imobilizado de Uso           469

Outras Imobilizações de Uso    1.127
(Depreciações Acumuladas)     (658)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            546
Outros Ativos Intangíveis    700
(Amortização Acumulada)   (154)

TOTAL DO ATIVO      21.413

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      15.275
Relações Interdependências             65

Ordens de Pagamentos em Moedas    65
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      15.210

Carteira de Câmbio  8.234
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.159
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas    5.815

PATRIMÔNIO LIQUIDO AJUSTADO        6.138
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      1.079
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    102
Lucros ou Prejuízos Acumulados     701
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado           158

Receitas Operacionais     15.974
(Despesas Operacionais)     (15.717)
Receitas não Operacionais  25
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda) (64)
(Contribuição Social)  (60)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido     21.413

BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Novembro de 2017

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Página 10 São Paulo, quarta-feira, 27 de dezembro de 2017

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: PAULO ROBERTO REZENDE, viúvo, aposentado, nascido em 
14/07/1951, natural de Recife - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de João Rezende Freire e de Maria Evangelina Rezende; A pretendente: APARECIDA 
MARIA PENA, divorciada, do lar, nascida em 22/07/1966, natural de Rio Casca - MG, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Raimundo Pena e de Anália 
Vitorina de Jesus.

O pretendente: EDUARDO VERIANO, solteiro, serviços gerais, nascido em 11/02/1982, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nifa Veriano; 
A pretendente: RAYANE LUZIA TAVARES DOS SANTOS, solteira, atendente, nascida 
em 13/12/1987, natural de Itabaiana - SE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de José Wellington dos Santos e de Rose Mary Tavares dos Santos.

O pretendente: ELTON FEITOSA COSTA, solteiro, segurança, nascido em 09/10/1982, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edgar 
Alves Costa e de Elita Reis Feitosa Costa; A pretendente: CILENE PEREIRA TOMAZ, 
solteira, técnica em enfermagem, nascida em 24/02/1979, natural de Monte Alegre de 
Minas - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ataide Lopes Tomaz e 
de Maria das Dores Tomaz.

O pretendente: RONI FEITOSA PINTO, solteiro, corretor de imóveis, nascido em 28/12/1990, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gerson 
Xavier Pinto e de Cleiza Feitosa Branco Pinto; A pretendente: THAYS CAVALCANTE 
OLIVEIRA, solteira, empresária, nascida em 21/02/1992, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joselito Ferreira de Oliveira e de 
Eliana de Campos Cavalcante.

O pretendente: JONATHAN PEREIRA KRUGER, solteiro, vendedor, nascido em 
05/06/1995, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Robinson Kruger e de Patricia Pereira; A pretendente: PAULA GLAISPHIRA CELES-
TINO DA SILVA, solteira, auxiliar de escritório, nascida em 14/08/1996, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo Severino da Silva 
e de Elsa Glaisphira Celestino da Silva.

O pretendente: GUSTAVO ALVES CURI DA SILVA, solteiro, auxiliar de vendas, nascido 
em 25/04/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Jardel Curi da Silva e de Edna Alves de Souza; A pretendente: GABRIELLY 
SILVA NOVAIS, solteira, atendente, nascida em 15/07/1998, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Osmar Cruz de Novais e de Maria 
Aparecida Silva Cruz.

O pretendente: CAIO FERNANDO TRINDADE, solteiro, motorista, nascido em 14/04/1982, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Trin-
dade e de Vera Lucia Trindade; A pretendente: ALINE SOUZA QUEIRÓS FERREIRA, 
solteira, consultora de informática, nascida em 27/01/1983, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Urandir dos Santos Ferreira e de 
Rosemary Souza Queiros.

O pretendente: ALESSANDRO DE ALBUQUERQUE, solteiro, ajudante geral, 
nascido em 18/11/1982, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Alves de Albuquerque e de Maria de Fátima 
Oliveira Albuquerque; A pretendente: EDILENE DE JESUS NASCIMENTO, solteira, 
do lar, nascida em 13/02/1995, natural de Inhambupe - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de João Celestino do Nascimento e de Maria de Lourdes 
Santos de Jesus.

O pretendente: JOÃO EDMILSON ROCHA MOURA, divorciado, pedagogo, nascido em 
18/02/1966, natural de Francisco Sá - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Noraldino Soares de Moura e de Terezinha Rocha de Moura; A pretendente: AUZENI 
MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES, divorciada, pedagoga, nascida em 03/01/1965, natural 
de Carnaubeira da Penha - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
João Lopes e de Maria do Carmo da Conceição.

O pretendente: MÁRCIO JEAN NASCIMENTO SILVA, divorciado, bombeiro civil, nascido 
em 09/09/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Juvencio da Silva Filho e de Maria Inês do Nascimento; A pretendente: MARILZA 
DOS SANTOS SOUSA, solteira, auxiliar de saúde bucal, nascida em 28/02/1987, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdeci Nunes de 
Sousa e de Maria Aparecida dos Santos Sousa.

O pretendente: AGRICOLA RUI, divorciado, aposentado, nascido em 03/10/1953, natural 
de Sarutaiá - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Rui e de Nadir 
Vieira Rui; A pretendente: MARIA EDNEIDE BEZERRA DA SILVA, solteira, aposentada, 
nascida em 01/01/1964, natural de Palmeirina - PE, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Grigorio Monteiro da Silva e de Elidia Soares Monteiro.

O pretendente: TIAGO GOMES DOS SANTOS LUZ, divorciado, técnico em enferma-
gem, nascido em 10/10/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel Izabel da Luz e de Carolina Gomes dos Santos Luz; A 
pretendente: ANGELA GABRIELA DE OLIVEIRA, divorciada, telefonista, nascida em 
17/04/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Divino Jesus de Oliveira e de Joana Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: EXPEDITO JOSÉ DE FREITAS, solteiro, auxiliar de serviços gerais, 
nascido em 10/10/1955, natural de Montes Claros - MG, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Justino José de Freitas e de Lionidia Pereira Gonçalves; A pretendente: 
MARIA APARECIDA PEREIRA CERQUEIRA, solteira, do lar, nascida em 01/11/1976, 
natural de Caraíbas - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Custódio 
José Cerqueira e de Sofi a Pereira Cerqueira.

O pretendente: THIAGO DE MOURA, solteiro, copeiro, nascido em 27/08/1995, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Vanessa Cristina 
de Moura; A pretendente: MAIANE KELLY BEZERRA DA SILVA, solteira, operadora 
de caixa, nascida em 14/12/1989, natural de Icó - CE, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Miguel Barboza da Silva e de Maria Anastéssima Bezerra da Silva.

O pretendente: BREENDON CAVALCANTE RODRIGUES, solteiro, eletricista, nascido 
em 26/12/1994, natural de Três Lagoas - MS, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Cassimiro Antonio Pereira Rodrigues e de Rosângela de Souza Cavalcante; A 
pretendente: NATHALIE SECUNDES GOUVEIA, solteira, vigilante, nascida em 03/03/1994, 
natural de São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Gilvan Secundes Gouveia e de Magali Cristina dos Santos.

O pretendente: JOÃO RICARDO LIMA DE SOUZA, solteiro, garçom, nascido em 30/06/1981, 
natural de Palmares - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Manoel de 
Souza e de Creuza Maria de Lima; A pretendente: SOLANGE CORDEIRO MARQUES, solteira, 
autônoma, nascida em 07/10/1986, natural de Princesa Isabel - PB, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Fernando Cordeiro Marques e de Ivonete Cordeiro Marques.

O pretendente: JOSÉ BERTODO DA SILVA, divorciado, comerciante, nascido em 16/10/1958, 
natural de Carpina - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Tertuliano Bertodo 
da Silva e de Josefa Conceição Souza e Silva; A pretendente: MARIA JOSÉ DA SILVA, divor-
ciada, doméstica, nascida em 07/09/1967, natural de Panelas - PE, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Damião da Silva e de Judite Eudocia da Conceição.

O pretendente: WILLIAM ALDO TEODORO, divorciado, eletricista, nascido em 03/07/1976, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo 
Teodoro e de Antonia Venancia Teodoro; A pretendente: CÉLIA CRISTINA SILVEIRA 
DOS SANTOS, solteira, professora, nascida em 29/07/1976, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sebastião José dos Santos e de 
Teodora Silveira dos Santos.

O pretendente: JÚNIOR FERNANDES DA SILVA PINTO, solteiro, motofretista, nascido 
em 12/10/1982, natural de Aimorés - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Getúlio Souza Pinto e de Lurdes Fernandes Sa Silva Pinto; A pretendente: JA-
CQUELINE MELCHIADES FERREIRA, divorciada, consultora de vendas, nascida em 
11/04/1983, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de José Laurentino Ferreira e de Ivanete Melchiades Ferreira.

O pretendente: OZIEL DE FREITAS OLIVEIRA, solteiro, porteiro, nascido em 21/08/1986, 
natural de Simonésia - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves 
de Oliveira Neto e de Neuri de Freitas Oliveira; A pretendente: RENATHIELY APARECIDA 
SILVA CAVALCANTI, solteira, manicure, nascida em 01/10/1999, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria Gracineide da Silva Cavalcanti.

O pretendente: WEBERT KHALIL FERREIRA, solteiro, balconista, nascido em 31/03/1996, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Elias Ferreira e de Fatima Khalil Ferreira; A pretendente: MILCKA ELIOENAY AGUIAR 
FRANCOLINO LEAO, solteira, auxiliar de atendimento, nascida em 07/03/1998, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Zedequias De 
Souza Leao e de Marivania Mesquita de Aguiar Leao.

O pretendente: MIGUEL FELIPE DOS ANJOS ARAUJO, solteiro, líder de perecíveis, 
nascido em 24/02/1995, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Paulo Candido de Araujo e de Adriana Santana dos Anjos; A pretendente: 
GEANE KRUGER DE ANDRADE, solteira, operadora de loja, nascida em 11/02/1985, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jair Ja-
cyntho de Andrade e de Katia Kruger.

O pretendente: LUIZ SÉRGIO MARQUES DE SOUZA, solteiro, porteiro, nascido em 
24/09/1969, natural de Itagibá - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Agenor Marques de Souza e de Maria da Conceição Ribeiro Souza; A pretendente: MARIA 
ALVES DE ASSUNÇÃO, solteira, do lar, nascida em 28/11/1970, natural de Brotas de 
Macaúbas - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Benildes Alves de 
Assunção e de Maria Alves de Araújo.

O pretendente: CARLOS PATTRIKK MARTINS CARVALHO DE SOUSA, solteiro, 
assistente de negócios, nascido em 24/11/1996, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sergio Carvalho de Sousa e de Melissa Martins de 
Souza; A pretendente: JULIANA DA SILVA, solteira, estudante, nascida em 12/06/1993, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Pedro 
da Silva e de Quitéria Julia da Silva.

O pretendente: WASHINGTON LUIS DIAS SCALAMBRINE, solteiro, auxiliar de produção, 
nascido em 03/12/1978, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Marcos Antonio Scalambrine e de Ionete Dias de Oliveira; A pretendente: 
LEIDE HONORATO DE OLIVEIRA, solteira, doméstica, nascida em 14/02/1984, natural 
de São Gabriel - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Pedro Ferreira 
de Oliveira e de Maria Nilza Honorato Mendes.

O pretendente: LUIZ FERNANDO NAUFAL JUNIOR, solteiro, comerciante, nascido em 
29/08/1975, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Luiz Fernando Naufal e de Leonice Cardoso dos Santos; A pretendente: CLAUDIA 
ROMERO DOS REIS, solteira, do lar, nascida em 15/06/1981, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Evangelista dos Reis e de 
Tania Isabel Romero dos Reis.

O pretendente: MARCELLO WAGNER ALVES DOS SANTOS, solteiro, farmacêutico, 
nascido em 10/10/1976, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Francisco Moreira dos Santos e de Marilene Alves dos Santos; A pretendente: 
ADRIANA DE SOUZA, solteira, auxiliar adminsitrativo, nascida em 26/10/1973, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lerci de Souza 
e de Eleonora Hiolanda de Souza.

O pretendente: LUCAS DE PAULA MENDES, solteiro, ajudante de montador, nascido 
em 30/04/1997, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Rivaldo Mendes de Souza e de Izabel Cristina de Paula; A pretendente: 
JULIA NOVAES DE SOUZA, solteira, do lar, nascida em 09/07/1998, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ednelson Soares de 
Souza e de Kelly Novaes.

O pretendente: LUCAS DO EGITO SANTOS, solteiro, operador de caixa, nascido em 
30/03/1992, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Valter Ires Ferreira dos Santos e de Josefa Moreira do Egito Santos; A pretendente: 
CARLA DA SILVA SANTOS, solteira, babá, nascida em 12/01/1989, natural de Itabuna 
- BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Carlos dos Santos e de 
Ivani Gomes da Silva Santos.

O pretendente: JEFFERSON LOURENÇO CARVALHO, solteiro, instrutor de auto esco-
la, nascido em 15/12/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos de Assis Carvalho e de Jorgina Lourenço; A pretendente: 
GREYCILLENE SANTOS DE OLIVEIRA, solteira, atendente, nascida em 13/08/1997, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose 
Benedito de Oliveira e de Edna Maria de Oliveira Santos.

O pretendente: IRAN SILVA SANTOS, divorciado, mecânico, nascido em 15/03/1980, 
natural de Gandu - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ivanete da 
Silva Santos; A pretendente: JULIANA NORONHA DO NASCIMENTO, solteira, técnica 
de métodos gráfi cos, nascida em 05/05/1986, natural de Taboão da Serra - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo Pedro do Nascimento e de Domingas 
da Conceição Noronha.

O pretendente: FLÁVIO GOTO, solteiro, engenheiro, nascido em 11/07/1980, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ademar Kiossuy Goto 
e de Yorika Uchida Goto; A pretendente: LAIS CRISTINA DA SILVA MARQUES, solteira, 
psicóloga, nascida em 22/12/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Laercio da Costa Marques e de Maria de Lourdes da Silva Marques.

O pretendente: JOSÉ CICERO ANDRADE DA SILVA, solteiro, auxiliar de limpeza, 
nascido em 21/07/1971, natural de Estrela de Alagoas - AL, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Andrade da Silva e de Maria Pereira da Silva; A preten-
dente: DURVALINA TAVARES GOMES, solteira, auxiliar de serviço escolar, nascida em 
01/12/1974, natural de Embu-Guaçu - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Jorge Tavares Gomes e de Dorvalina Damasia Ferreira Gomes.

O pretendente: FRANKLIN ALMEIDA DA COSTA, solteiro, auxiliar de despachante, 
nascido em 28/09/1979, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de José Soares da Costa e de Josefa Almeida da Costa; A pretendente: 
DENISE GUEDES DE FARIAS, solteira, secretária, nascida em 10/07/1981, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Fernandes 
de Farias e de Dnalva Guedes Alves de Farias.

O pretendente: JEFFERSON MENDES DO NASCIMENTO, solteiro, atendente de portaria, 
nascido em 28/06/1992, natural de Magé - RJ, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Edeil do Nascimento e de Maria Gerlandia Mendes; A pretendente: ARIANE 
HENRIQUE DE OLIVEIRA, solteira, auxiliar de escritório, nascida em 12/06/1993, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Tadeu de 
Oliveira e de Alessandra Jesus Pinto.

O pretendente: WASHINGTON LUIZ SANTOS SILVA, solteiro, gestor de loja, nascido em 
20/01/1989, natural de Itabaiana - SE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Eufrásio Dantas da Silva e de Juvanilde dos Santos Silva; A pretendente: VANESSA 
RODRIGUES LOPES, solteira, gerente administrativo, nascida em 22/05/1987, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Magela 
Lopes e de Aurea Rodrigues Santos Lopes.

O pretendente: VICTOR AUGUSTO RODRIGUES MELO, solteiro, analista de TI, nascido 
em 06/11/1993, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Aguinaldo Sergio Melo e de Elenice Rodrigues Melo; A pretendente: MAYARA 
SILVA VENTURA, solteira, professora, nascida em 30/04/1993, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Rui Luis Correia Ventura e de 
Maria Sônia Silva Ventura.

O pretendente: MARCELO ORTIZ DE SANTANA, solteiro, programador, nascido em 
05/04/1983, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Pereira de Santana e de Assunção Ortiz; A pretendente: TALITA HANATO 
DE SOUZA, solteira, professora, nascida em 26/04/1985, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Florisvaldo José de Souza e de 
Silvana Hanato de Souza.

O pretendente: JOÃO MAURICIO RIBEIRO SOARES, solteiro, analista de sistemas, 
nascido em 22/01/1996, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Antonio Ribeiro Soares e de Maria da Silva Soares; A pretendente: BIANCA 
LOPES DOS SANTOS, solteira, professora de inglês, nascida em 03/07/1997, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Heronides 
dos Santos e de Maria das Graças Lopes dos Santos.

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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís
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O pretendente: MARCELO PONTES MACHADO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
analista de redes, nascido em São Paulo - SP, aos 20/05/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adilson dos Santos Machado e de Maria Aparecida 
Pontes dos Santos Machado; A pretendente: PALOMA RODRIGUES DA ROCHA, 
nacionalidade brasileira, solteira, assistente de contas, nascida em São Paulo - SP, aos 
21/11/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Meira 
da Rocha e de Ana Rodrigues.

O pretendente: THIAGO APARECIDO DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
policial militar, nascido em Monte Aprazível - SP, aos 22/01/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vilmesnei Aparecido de Souza e de Edna Maria 
Siconeli de Souza; A pretendente: ANA PAULA DE LIMA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, administradora de empresas, nascida em Russas - CE, aos 01/12/1981, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Ventura Lima Filho e 
de Francisca Pereira de Oliveira Lima.

O pretendente: RODRIGO PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, fi scal 
de onibus, nascido em Boa Vista do Tupim - BA, aos 20/06/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio Venancio da Silva e de Neli Pereira 
da Silva; A pretendente: RENATA DA SILVA SOARES, nacionalidade brasileira, sol-
teira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 11/03/1990, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rogerio Cassimiro Soares e de Maria 
do Carmo Ferreira da Silva.

O pretendente: ROBERTO HASHIMOTO VERDE, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
eletricista, nascido em São Paulo - SP, aos 27/12/1975, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim dos Santos Verde e de Thereza Hashimoto 
Verde; A pretendente: SILVIA DE GUSMÃO, nacionalidade brasileira, divorciada, 
manicure, nascida em Santo Antonio da Platina - PR, aos 17/07/1963, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Vieira de Gusmão e de 
Leonilda dos Reis de Gusmão.

O pretendente: GUILHERME DE CAMPOS DA SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, aeroviário, nascido em São Paulo - SP, aos 05/10/1989, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Milton Leite da Silva e de Eliene 
de Campos Cordeiro da Silva; A pretendente: NATACHA ROSELI FELIX GAL-
VÃO, nacionalidade brasileira, solteira, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 
22/04/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson 
Galvão e de Maria Julita Felix.

O pretendente: ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, aos 18/09/1984, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josenil dos Santos e de Ana Lucia 
Oliveira dos Santos; A pretendente: ALANA ALVES MOTA, nacionalidade brasileira, 
divorciada, assistente de vendas, nascida em Nanuque - MG, aos 13/12/1986, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Moreira Mota e de 
Eliecine Alves Mota.

O pretendente: VAGNER DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, operador de 
máquinas, nascido em São Paulo - SP, aos 24/06/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Tadeu de Oliveira e de Maria de Lourdes Santos 
Oliveira; A pretendente: THAYNA ALVES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 16/10/1995, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandro de Oliveira e de Aguimar Alves Ribeiro.

O pretendente: MELQUISEDEC DO NASCIMENTO SILVA, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, instalador, nascido em São Paulo - SP, aos 22/08/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maucirio José da Silva e de Rosa Maria do Nasci-
mento Silva; A pretendente: ANNIE GABRIELLE RIBEIRO CONCEIÇÃO, nacionalidade 
brasileira, solteira, auxiliar administrativa, nascida em São Paulo - SP, aos 26/10/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Hermelino Ferreira da 
Conceição e de Reaciva Rosa Ribeiro da Conceição.

O pretendente: ELIAS RANGEL MENDONÇA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ven-
dedor, nascido em Piatã - BA, aos 16/04/1988, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Antonio Mendonça e de Dalva Rangel Mendonça; A pretendente: 
JULYANNE SANTOS COSTA, nacionalidade brasileira, solteira, técnica de segurança 
de trabalho, nascida em São Paulo - SP, aos 23/05/1989, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Martins da Costa e de Maria do Socorro dos 
Santos Costa.

O pretendente: GENIVAL JOSÉ DE SOUZA, nacionalidade brasileiro, divorciado, impres-
sor, nascido em Jurema - PE, aos 24/05/1974, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Maria de Souza e de Josefa Rodrigues de Souza; A pretendente: 
IZABEL ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, nascida em 
Jurema - PE, aos 06/02/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Braz Lopes da Silva e de Regina Alves da Silva.

O pretendente: MANOEL LOPES DA SILVA NETO, nacionalidade brasileiro, divorcia-
do, conferente de mercadorias, nascido em Jurema - PE, aos 07/04/1983, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Braz Lopes da Silva e de Regina 
Alves da Silva; A pretendente: MARIA IZABEL DE LUCENA, nacionalidade brasileira, 
solteiro, operadora de caixa, nascida em Jurema - PE, aos 29/08/1983, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Firmino de Lucena e de 
Quiteria Placida da Conceição.

O pretendente: MARCIO CORREIA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, taxista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 28/09/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Beatriz Correia da Silva; A pretendente: DAIANI IVANEDIS PIZONI, 
nacionalidade brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em Diadema - SP, aos 
19/06/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Evalcenir 
Pizoni e de Aparecida Neuza Pizoni.

O pretendente: MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
auxiliar de loja, nascido em Entre Rios - BA, aos 22/08/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Marcos Santos de Oliveira e de Maria José 
Ribeiro da Silva Oliveira; A pretendente: JOELEM SANTOS CRAVO, nacionalidade 
brasileira, solteira, estudante, nascida em Marituba - PA, aos 26/01/2001, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jenival Correa Cravo e de Telma Lucia 
Pantoja dos Santos.

O pretendente: JOSÉ CALIXTO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, ven-
dedor, nascido em Distrito Plautino Soares, Munipio Sobrália - MG, aos 19/03/1967, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Calixto da Silva 
e de Glória Maria da Silva; A pretendente: ELIZABETH DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, solteira, vendedora, nascida em Bezerros - PE, aos 10/12/1966, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Sebastião de Oliveira e de 
Rita Josefa dos Santos.

O pretendente: FELIPE PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileiro, solteiro, porteiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 20/12/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Aparecida Pereira Silva; A pretendente: ROSIMERE MAXIMIANO 
DE JESUS, nacionalidade brasileira, solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
15/03/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Adão de 
Jesus e de Rosana Maximiano Rodrigues.

O pretendente: BRUNO ALEXANDRE VILELA BORGES, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, técnico em pragas urbanas, nascido em São Paulo - SP, aos 14/12/1989, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Donizete Vilela Borges e de 
Isabel Cristina Pires Querido Borges; A pretendente: JULIA GRAZIELE MINERVINO, 
nacionalidade brasileira, solteira, cuidadora, nascida em Guarulhos - SP, aos 03/11/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Claudio Minervino 
e de Maria José Ferreira do Carmo.

O pretendente: EZEQUIAS LOPES FERREIRA, nacionalidade brasileiro, divorciado, 
marceneiro, nascido em São Paulo - SP, aos 05/07/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adão Ferreira e de Perpetua Lopes Ferreira; 
A pretendente: RITA DE CASSIA MENDONÇA DE LIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de limpeza, nascida em Surubim - PE, aos 13/12/1982, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Mariano Alves de Lira e de 
Maria Antonia de Mendonça Lira.

O pretendente: ULISSIS BARBOSA DA SILVA NETO, nacionalidade brasileiro, 
solteiro, montador de autos, nascido em Juazeiro do Norte - CE, aos 20/01/1993, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Lourenço Barbosa 
da Silva e de Maria Nunes do Nascimento Silva; A pretendente: LUANA VIRGINIA 
CARLOS, nacionalidade brasileira, solteiro, massoterapeuta, nascida em São Paulo 
- SP, aos 28/11/1985, residente e domiciliada e domciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Lucia Virginia Carlos.

O pretendente: FLAVIO ANANIAS INOCÊNCIO, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 07/06/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lécio Inocêncio e de Benedicta Divina Ananias Inocên-
cio; A pretendente: FERNANDA CRISTINA LISBOA, nacionalidade brasileira, solteira, 
supervisora de atendimento, nascida em São Paulo - SP, aos 03/09/1982, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lourival Lisboa e de Vera Lucia dos 
Santos Lisboa.

O pretendente: JOSÉ REGINALDO SANTANA DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, azulegista, nascido em Fátima - BA, aos 28/06/1965, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josuel Oliveira dos Santos e de Maria Apolinaria 
de Santana; A pretendente: VIRGINIA FERREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasi-
leira, divorciada, de serviços domésticos, nascida em Belo Campo - BA, aos 11/08/1971, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Brasilino Sousa Santos e 
de Ana Ferreira dos Santos.

O pretendente: IGOR AURELIANO DE RESENDE, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 30/06/1987, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Odonizete Aureliano de Resende e de Maria Aparecida 
Felix dos Santos Rezende; A pretendente: THAIS LEITE MENDES DE ANDRADE, 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo - 
SP, aos 29/12/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose 
Mendes de Andrade e de Maria Neci Leite.

O pretendente: RUDOLF REIMERINK, nacionalidade brasileiro, solteiro, professor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 12/12/1976, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Rudolf Karel Reimerink e de Marcia Fiorentini Reimerink; A preten-
dente: TAMÍRIS MIRANDA DE CAMARGO, nacionalidade brasileira, solteira, gerente 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 09/09/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Roberto Camargo e de Maria de Fátima Aigner 
de Miranda Camargo.

O pretendente: LUIS HENRIQUE DE SOUZA PEREIRA, nacionalidade brasileiro, 
divorciado, supervisor de telemarketing, nascido em São Paulo - SP, aos 10/04/1996, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose de Ribamar dos Santos 
Pereira e de Ailza Ferreira de Souza Pereira; A pretendente: MICHELLE GAIA SOUSA, 
nacionalidade brasileira, divorciada, agente de saúde, nascida em São Paulo - SP, aos 
01/02/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adevanilde 
Rodrigues de Sousa e de Ester de Souza Gaia.

O pretendente: ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
pintor de construção civil, nascido em Guarulhos - SP, aos 08/08/1973, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ribeiro dos Santos e de Maria 
de Lourdes Ribeiro dos Santos; A pretendente: MARISE VILLARDO FERREIRA, na-
cionalidade brasileira, solteira, do lar, nascida em Rio de Janeiro - RJ, aos 14/08/1964, 
residente e domiciliada neste distrito,, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Duarte Ferreira 
Neto e de Magdalena Villardo Ferreira.

O pretendente: BRUNO MARÇAL RODRIGUES, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
turismólogo, nascido em São Paulo - SP, aos 14/06/1986, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcellus Alexandre Rodrigues e de Nilceia Fonseca 
Marçal Rodrigues; A pretendente: ÁCRILA DANIELA XAVIER MACIEL, nacionalidade 
brasileira, solteira, balconista, nascida em Rio Pardo de Minas - MG, aos 08/11/1991, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Beline Pereira Maciel e 
de Maria Darci Xavier.

O pretendente: VANDERLEI ROBERTO FERREIRA, nacionalidade brasileiro, solteiro, 
eletricista, nascido em Aurifl ama - SP, aos 22/07/1971, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manuel Elisio Ferreira e de Maria Solidade Ferreira; 
A pretendente: BÁRBARA PEREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
encarregada de limpeza, nascida em Taboão da Serra - SP, aos 16/10/1980, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria do Carmo Pereira da Silva.

O pretendente: CARLOS JOSÉ SILVA, nacionalidade brasileiro, divorciado, vendedor, 
nascido em Campina Grande - PB, aos 06/01/1956, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de José Teotônio da Silva e de Josefa Grismino da Silva; A 
pretendente: MÔNICA DOS SANTOS PAULA, nacionalidade brasileira, divorciada, do 
lar, nascida em São Paulo - SP, aos 05/09/1968, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Celso de Paula e de Maria Vicencia dos Santos Paula.

O pretendente: ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS, nacionalidade brasileiro, sol-
teiro, motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 19/12/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Soares dos Santos e de Jacy Pinheiro 
dos Santos; A pretendente: ISABELE DA CRUZ FERREIRA, nacionalidade brasileira, 
solteira, auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, aos 07/01/1991, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Edinaldo Vicente Ferreira e 
de Edna Lucia Inacio da Cruz.

O pretendente: ESTEVÃO LUIS BENTO, nacionalidade brasileiro, solteiro, supervisor 
de atendimento, nascido em São Paulo - SP, aos 21/01/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Armando Luis Bento e de Heleni Bertin Bento; A 
pretendente: NÁDIA KUNZE GARZON, nacionalidade brasileira, solteira, gestora de 
recursos humanos, nascida em São Paulo - SP, aos 27/04/1981, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Maria Garzon Riera e de Dolores Kunze Garzon.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão corretor de 
imóveis, nascido em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (11/02/1982), residente e domiciliado Avenida 
Professor João Batista Conti, 913, bloco C, apartamento 13, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Gonçalves dos Santos e de 
Maria de Lourdes Gonçalves dos Santos. JEANE CARLA DE GÓIS, estado civil solteira, 
profi ssão administradora, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV-A 
126,FLS.288-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de junho de 
mil novecentos e oitenta (24/06/1980), residente e domiciliada Avenida Professor João 
Batista Conti, 913, bloco C, apartamento 13, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Canindé de Góis e de Francisca Ermelina de 
Melo Góis.

JUCELINO DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, nascido 
em Montes Claros, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/003.FLS.249V-BOCAIÚVA/
MG), Montes Claros, MG no dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta e três 
(30/09/1983), residente e domiciliado Avenida Monsenhor Agnelo, 10, casa 02, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cacemiro de Oliveira e Silva e de 
Selvina Barbosa da Silva. LUCIANE CARVALHO MOREIRA, estado civil solteira, pro-
fi ssão frentista, nascida em Subdistrito Santana, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.128 
SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (19/12/1984), residente e domiciliada Avenida Monsenhor Agnelo, 
10, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Izalino Lopes 
Moreira e de Maria Djanira Lopes de Carvalho.

DANILLO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão militar, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-88,FLS.151V-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia dezoito 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (18/02/1992), residente e domiciliado 
Rua Ardísia, 131, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos 
Alberto Pereira da Silva e de Vivaldina Alves Oliveira. JAQUELINE NOVAES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão agente de aeroporto, nascida em neste Distrito (MC:LV-
-A-194,FLS.120V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de dezembro de mil 
novecentos e noventa e três (16/12/1993), residente e domiciliada Rua Ardísia, 131, casa 
02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliezer Novaes da Silva e de 
Fatima Angila Novaes da Silva.

WELLINGTON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de limpeza, nascido 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 63,FLS.282V-MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e três (05/01/1993), residente e 
domiciliado Rua Professor Brito Machado, 1600, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Gilson Moura dos Santos e de Rosemeire Aparecida da Fonseca dos Santos. MARIANA 
APARECIDA GALDINO CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar admistrativo, 
nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-71,FLS.178V-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e noventa (28/06/1990), 
residente e domiciliada Rua Lagoa da Barra, 558, A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Sebastião Antonio Coelho Cardoso e de Maria Izabel Galdino.

JEREMIAS SANTOS DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de equipamentos 
de segurança, nascido em Coroatá, Estado do Maranhão (CN:LV.A/148.FLS.300-2º 
OFÍCIO DE COROATÁ/MA), Coroatá, MA no dia cinco de outubro de mil novecentos 
e setenta e sete (05/10/1977), residente e domiciliado Rua Arraial de São Bartolomeu, 
735, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Alves de Lima 
e de Eloides Santos de Lima. LUCIANA DOS SANTOS NOGUEIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão operadora de máquinas, nascida em Ferraz de Vasconcelos, 
neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia quatro de julho de mil novecentos 
e oitenta (04/07/1980), residente e domiciliada Rua Arraial de São Bartolomeu, 735, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Etelvino Alves Nogueira e de 
Maria Lúcia dos Santos Nogueira.

JOÃO BORGES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão acabador, nascido em Entre 
Rios, Estado da Bahia (CN:LV.A/018.FLS.200-IBATUÍ ENTRE RIOS/BA), Entre Rios, BA no 
dia oito de janeiro de mil novecentos e setenta e um (08/01/1971), residente e domiciliado 
Avenida Nuno Marques Pereira, 269, Jardim Imbé, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
Isabel Borges de Souza. NORMA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em Bandeirantes, Estado do Paraná (CN:LV.A/045.FLS.239 BANDEIRANTES/
PR), Bandeirantes, PR no dia vinte de março de mil novecentos e setenta (20/03/1970), 
residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 731, apartamento 21-C, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco de Jesus e 
de Josefa Modesto.

EMANOEL ANTONIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão operador de prensa, 
nascido em Limoeiro, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/119.FLS.025 2° DISTRITO 
DE PRAZERES-JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE), Limoeiro, PE no dia seis de 
fevereiro de mil novecentos e noventa (06/02/1990), residente e domiciliado Rua 
Guichi Shigueta, 31, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Sebastião 
de Souza e de Maria Betania de Oliveira. RENATA RODRIGUES DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão controladora de acesso, nascida em Presidente Dutra, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/004.FLS.168-PRESIDENTE DUTRA/BA), Presidente Dutra, BA no 
dia vinte e nove de maio de mil novecentos e oitenta e oito (29/05/1988), residente e 
domiciliada Rua Guichi Shigueta, 31, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Reiná Rodrigues da Silva.

JOSÉ CARLOS MONIZ, estado civil solteiro, profi ssão operador de empilhadeira, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/042.FLS.300V-GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia três de maio de mil novecentos e oitenta e sete (03/05/1987), 
residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, 31, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Luis Carlos Moniz e de Maria Suely de Lima Moniz. EMANOELA MARIA 
DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida em Limoeiro, Estado 
de Pernambuco, São Paulo, SP no dia trinta de novembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (30/11/1988), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, 31, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Sebastião de Souza e de Maria Betania de 
Oliveira.

FLAVIO COSTA JULIÃO, estado civil solteiro, profi ssão economista, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/055.FLS.171 TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de maio de mil novecentos e oitenta e sete (08/05/1987), residente e 
domiciliado Rua Carambola, 84, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Julião Neto e de Josefa Bernadete Costa Julião. ARIANE 
COSTA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em Subdistrito 
Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/051.FLS.114V-VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de janeiro de mil novecentos e noventa (15/01/1990), residente e 
domiciliada Rua Dança do Fogo, 91, bloco A, apartamento 54, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Pereira de Oliveira e de 
Ozanil Costa de Oliveira.

GEORGE DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de suporte técnico, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-86,FLS.230-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(01/12/1987), residente e domiciliado Rua Cintra, 406, casa 03, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Monteiro Lima e de Maria de 
Fatima Silva. NATHALIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente de crédito, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A-
-213,FLS.71-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro de mil 
novecentos e noventa e seis (28/11/1996), residente e domiciliada Rua Cintra, 406, casa 
03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Denilson 
da Silva e de Sinara Maria da Silva.

CELSO PEDROZA NONATO, estado civil solteiro, profissão líder de balcão, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/060.FLS.229-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e oitenta e oito (20/06/1988), 
residente e domiciliado Rua Laranja de Natal, 170, casa 01, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Nonato Filho e de Clementina An-
tonia Pedroza Nonato. JOANA BATISTA CUNHA, estado civil solteira, profissão 
dermoconsultora, nascida em Codó, Estado do Maranhão (CN:LV.A/004.FLS.242-
-CODÓ/MA), Codó, MA no dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa 
e um (16/03/1991), residente e domiciliada Rua Laranja de Natal, 170, casa 01, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel da Silva Cunha e 
de Lucinda Rodrigues Batista.

ERNESTO GONÇALVES DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão meio ofi cial 
ferramenteiro, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/105.FLS.090-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e oitenta e oito (21/05/1988), 
residente e domiciliado Rua Pirizal, 16, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Ernesto Gonçalves da Silva e de Silvana Ferreira da Silva. JENNYFER DE 
SOUZA FERRAZ, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/224.FLS.145 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco (07/05/1995), residente e domiciliada Rua Mário 
Mattoso, 125, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Ferraz 
e de Antonia de Souza Ferraz.

LUCAS DE SOUZA CARNAUBA, estado civil solteiro, profi ssão soldador plastico, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/133.FLS.173-ERMELINO 
MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia dois de julho de mil novecentos e noventa 
e cinco (02/07/1995), residente e domiciliado Rua Piacatu, 52, casa 03, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Simões Carnauba e de Maria 
Vera Lucia de Souza Carnauba. ISABELLY CHRISTINA OLIVEIRA SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/316.
FLS.051V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de julho de mil novecentos 
e noventa e oito (14/07/1998), residente e domiciliada Rua Piacatu, 52, casa 03, Vila 
Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Santos Ferreira Junior 
e de Claudiceia Gonçalves de Oliveira.

MICHEL TAMORU COSTA, estado civil divorciado, profi ssão garçon, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e oitenta e um 
(07/07/1981), residente e domiciliado Rua Trussu, 500, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Gonzaga da Silva Costa e de Sueli Yumi Kaida. MIRIAM ROSA 
CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Subdistrito Santo 
Amaro, nesta Capital (CN:LV-A-134,FLS.176 SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no 
dia oito de abril de mil novecentos e setenta e dois (08/04/1972), residente e domiciliada 
Rua Trussu, 500, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto 
Conceição e de Sonia Maria Conceição.

LUCAS BRIAN PIO NOVO, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial administrativo, nascido 
em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/130.FLS.127V-VILA MARIANA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa e 
dois (24/05/1992), residente e domiciliado Rua Senador Amaral Furlan, 769, bloco 
07, apartamento 44, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Elias Pio Novo e de Solange Barros Pio Novo. RAILDES PEREIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Raimundo Nonato, Estado do Piauí 
(CN:LV.A/114.FLS.248V SÃO RAIMUNDO NONATO/PI), São Raimundo Nonato, PI 
no dia doze de março de mil novecentos e noventa e quatro (12/03/1994), residente 
e domiciliada Rua Senador Amaral Furlan, 769, bloco 07, apartamento 44, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osmar de Sousa Silva e de 
Maria Varcelia Pereira da Silva.

        

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

CARLOS CESAR ALVES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão montador, nascido em 
neste Distrito, (CN:LV.A/264,FLS.65V-ITAQUERA-SP), São Paulo, SP no dia nove de novem-
bro de mil novecentos e noventa e seis (09/11/1996), residente e domiciliado Rua Manuel 
Cardoso, 127, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Cesar Alves e 
de Eliude Bitencourt Evangelista. NATASHA SATURNINO, estado civil solteira, profi ssão 
estagiária, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/245,FLS.38V-ITAQUERA-SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (18/02/1996), 
residente e domiciliada Rua Fraiburgo, 126, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Marcos Antonio Saturnino e de Jilvaneide Barros Silva Benedito Saturnino.

MAURÍCIO FREITAS DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Novo Cruzeiro, Estado de Minas Gerais, (CN:LV.A/048,FLS.011 NOVO CRUZEIRO/
MG), Novo Cruzeiro, MG no dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e um 
(02/09/1991), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1591, bloco I, aparta-
mento 41, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Expedito da Costa Barreiros 
e de Ana Aparecida de Freitas da Silva Costa. JAQUELINE COELHO COSTA, estado 
civil solteira, profi ssão arquiteta e urbanista, nascida em Novo Cruzeiro, Estado de Minas 
Gerais, (CN:LV.A/010,FLS.283-NOVO CRUZEIRO/MG), Novo Cruzeiro, MG no dia dez de 
dezembro de mil novecentos e noventa e um (10/12/1991), residente e domiciliada Rua 
Professor Hasegawa, 1591, bloco I, apartamento 41, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Teofi lo Coelho Barbosa e de Maria Dos Santos Da Costa Barreiros Coelho.

ARTHUR MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão técnico de telecomunicações, nascido 
em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/163.FLS.215-BELA VISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de março de mil novecentos e oitenta e oito (13/03/1988), residente 
e domiciliado Rua Gervásio Mota da Vitória, 226, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Antonio Martins e de Vera Lucia Martins. JAINE RAYARA GUSMÃO 
CONSTANTINO, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/065.FLS.132-JARAGUÁ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de julho de mil novecentos e noventa e seis (29/07/1996), residente e domiciliada 
Rua Gervásio Mota da Vitória, 226, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Andre Alves Constantino e de Ivanise da Silva Gusmão Constantino.

LUCAS RIBEIRO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, nascido 
em neste Distrito, (CN:LV.A/210,FLS.052 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de 
setembro de mil novecentos e noventa e quatro (09/09/1994), residente e domiciliado Rua 
Monte Horebe, 194, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renato Alves da 
Costa e de Dulcineide Pereira Ribeiro Costa. CAROLINA PEREIRA WASCONCELOS, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta 
Capital, (CN:LV.A/117,FLS.240-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de junho 
de mil novecentos e noventa e sete (17/06/1997), residente e domiciliada Rua Oswaldo 
Cruz, 70, bloco F, apartamento 53, Jardim Cristiano, Itaquaquecetuba, neste Estado, 
Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Raul de Amorim Wasconcelos e de Monica Pereira da Silva.

MARCELO GUILHERME SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido 
em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/76,FLS.293V-ERMELINO 
MATARAZZO-SP), São Paulo, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e oitenta 
e oito (19/06/1988), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 551, bloco H, 
apartamento 144, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio de Moraes 
Santos e de Etiene Maria Guilherme da Silva Santos. STEFANY VIEIRA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV.A/50,FLS.70V GUAIANASES-SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de abril de 
mil novecentos e oitenta e oito (22/04/1988), residente e domiciliada Rua Agrimensor 
Sugaya, 551, bloco H, apartamento 144, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Edson Rodrigues da Silva e de Maria Aparecida Vieira da Silva.

DANIEL FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A-133,FLS.90Vº-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de setembro de mil novecentos e noventa (16/09/1990), residente e domiciliado Rua 
Imbacal, 604, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdeci 
Ferreira da Silva e de Doralice Ferreira da Silva. AUCIONE MOTA ALVES, estado civil 
divorciada, profi ssão autônoma, nascida em Cândido Sales, Estado da Bahia, Cândido 
Sales, BA no dia oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (08/12/1986), 
residente e domiciliada Rua dos Artistas, 93, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Mota Alves e de Alzenita Rosa Vargem.

LUIZ PAULO SARTORI, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV-A-36,FLS.135 PARI/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (17/11/1989), residente e 
domiciliado Rua Daniel Mongolo, 96, bloco A, apartamento 52, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Henrique Sartori e de Rosemeire dos 
Santos. LUANA DE JESUS MELO, estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas, 
nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-95,FLS.109 GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa e três (14/03/1993), 
residente e domiciliada Rua Daniel Mongolo, 96, bloco A, apartamento 52, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cosme Ramos de 
Melo e de Wilma Melo de Jesus.

BRUNO HENRIQUE SARTORI, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/084.FLS.110V GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de maio de mil novecentos e noventa e dois (08/05/1992), residente 
e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 167, apartamento 14-B, Conjunto Residencial José Bo-
nifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Henrique Sartori e de Rosemeire dos 
Santos. ANA CAROLINE RIBEIRO RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão operadora 
central de atendimento, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/071.FLS.054V-ALTO 
DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (07/02/1989), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 167, apartamento 14-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Rodrigues 
da Silva Neto e de Eliane Ribeiro da Silva.

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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: GUSTAVO JOSE BORGES DE CARVALHO SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão bancário, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/04/1992), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Mauro da Silva e de Cristina Aparecida Borges de Carvalho 
Silva. A pretendente: JULIETHE DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão comerciante, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/05/1989), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto Alves dos Santos e de Luciene Silva Costa Alves.

O pretendente: ROGÉRIO MORALES GONÇALVES, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/03/1979), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Gonçalves e de Eva Morales Gonçal-
ves. A pretendente: ANA PAULA MORAES COIMBRA, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/09/1989), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Francisco Coimbra e de Rosilda Moraes da Silva.

O pretendente: REINALDO ALVES DOS SANTOS FILHO, estado civil solteiro, profi s-
são autônomo, nascido em Xique Xique, BA, no dia (02/03/1996), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Alves dos Santos e de Maria Lúcia da Silva 
Oliveira. A pretendente: VITORIA FELICIA ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão au-
tônoma, nascida em Guarulhos, SP, no dia (20/07/1997), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Ivaneide dos Santos Araujo.

O pretendente: ISAC MODESTO DELMONDES, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/04/1980), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Abilio Delmondes e de Leni Modesto Delmondes. A pretendente: 
TAINA SILVA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (19/12/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Silvio Luiz Silva 
Cruz e de Valeria Silva.

O pretendente: NICOLAS CAPELLARI MELO, estado civil solteiro, profi ssão autôno-
mo, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1994), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Elcio Farias de Melo e de Karla Cristina Capellari. A pretendente: 
MARIA CECÍLIA PEREIRA DE CASTRO, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Jacobina, BA, no dia (18/07/1994), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jacqueline Pereira de Castro.

O pretendente: LEANDRO RODRIGUES NEVES, estado civil solteiro, profi ssão re-
frigerista, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (13/02/1988), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Batista Neves e de Vera Lucia 
Rodrigues Neves. A pretendente: JÉSSICA SANTANA ZACARIOTO, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/11/1989), residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Zacarioto e de Geralda Xavier 
Santana Zacarioto.

O pretendente: RODRIGO SANTOS DE GODOI, estado civil solteiro, profi ssão prepa-
dor de alimentos, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1976), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Mauro Pinto de Godoi e de Shirley Dos Santos Godoi. 
A pretendente: CRISTINA NOGUEIRA GUIMARÃES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Frutal, MG, no dia (29/06/1988), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Joel Rodrigues Guimarães e de Elsa Aparecida Nogueira.

O pretendente: DIEGO SILVA REIS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (07/05/1992), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Luiz Carlos Reis e de Neide Angélica de Jesus Silva Reis. A pretendente: FRANCIELLY 
DO NASCIMENTO ZANCHETA, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (05/06/1992), residente e domiciliada em Guarulhos, 
SP, fi lha de Marcos Antonio Zancheta e de Maria Marta do Nascimento.

O pretendente: DENILSON DE BARROS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão au-
tônomo, nascido em Santo André, SP, no dia (18/01/1990), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Denilson de Barros e de Elaine Vieira Lima de Barros. A pre-
tendente: NAREL DE SOUSA CANELA, estado civil solteira, profi ssão assistente de 
vendas, nascida em Imperatriz, MA, no dia (08/11/1993), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Oberes Marques Canela e de Antonia de Sousa Canela.

O pretendente: WELLINGTON GOMES LIRA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão tec.
edifi cações, nascido em Campinas, SP, no dia (29/04/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Julio Lira Lima e de Sandra Pereira Gomes. A preten-
dente: MICHELE DIAS DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/09/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Jucinaldo de Almeida e de Raimunda Dias de Almeida.

O pretendente: MAYCON WILLIANS RAMOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/03/1992), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Eduardo da Silva e de Valdicelia Ramos de Souza. A pre-
tendente: ELLEN SILVA SOUSA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (29/08/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Dijalma Silva Sousa e de Maria das Dores Andrade da Silva.

O pretendente: WLADIMIR GOMES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/10/1965), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Iraci Gomes dos Santos. A pretendente: MARIA 
SILVANEIDE ABEL DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Lavras da Mangabeira, CE, no dia (05/06/1983), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Vicente Abel dos Santos e de Raimunda Oliveira dos Santos.

O pretendente: HELDER LUIZ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão analista 
de informações gerenciais, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/12/1984), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vandersi dos Santos e de Vania Lucia Paula de 
Sousa Santos. A pretendente: JÉSSICA NÁTALY MIRANDA, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/01/1987), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio dos Santos Miranda e de Zeilde de 
Souza Pereira Miranda.

O pretendente: ONYEKA NDUBUISI UKAEGBU, estado civil solteiro, profi ssão empre-
sário, nascido em Umuhu-Okabia - Nigeria, no dia (12/03/1984), residente e domiciliado 
em SP, fi lho de Innocent Ukaegbu e de Evelin Ukaegbu. A pretendente: CRISTINA APA-
RECIDA BUENO, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (03/03/1981), residente e domiciliada em SP, fi lha de Anesio Batista Bueno e de 
Sarlete Aparecida de Faria Bueno.

O pretendente: WELTON SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/07/1990), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de Wilson José de Souza e de Eudalice Santos. A pretendente: JESSICA 
YOKOYAMA ARENA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (01/05/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Celso Arena 
e de Yone Aparecida Yokoyama Arena.

O pretendente: EDUARDO JESUS DIAS, estado civil divorciado, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/06/1969), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de José Marcelino Dias e de Yone Jesus Dias. A pretendente: ROBERTA 
APARECIDA GOMES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão comerciante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/11/1970), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Alves dos Santos e de Maria do Carmo Gomes Santos.

O pretendente: ELISMARCIO OLIVEIRA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
op.equipamentos de instalações, nascido em Wanderlandia, GO, no dia (29/03/1985), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adelino Oliveira Costa e de Maria 
Isma Barbosa Costa. A pretendente: CLEDIANE LEANDRO GONÇALVES, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em Bom Conselho, PE, no dia (04/05/1986), resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Adailton Gonçalves e de Marilene 
Leandro Gonçalves.

O pretendente: LEANDRO VINICIUS DOS SANTOS BRAGA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão promotor de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/12/1994), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdembergue Pereira Braga e de Denise Benta 
dos Santos. A pretendente: ARIELLE DA GRAÇA LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/08/1998), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Alves de Lima e de Maria Cicera da Graça Lima.

O pretendente: GUILHERME GOMES DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão ope-
rador, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/11/1993), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Rogelcio Ferreira de Araujo e de Roselange Gomes da Cruz Araujo. 
A pretendente: TALITA SOUSA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (25/02/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Selvino Ferreira dos Santos e de Gildete de Souza Santos.

O pretendente: MARCELO FABIANO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pin-
tor automotivo, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/06/1982), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Benedito Fabiano dos Santos e de Mirian Fabiano dos San-
tos. A pretendente: CÍNTIA GOMES EVARISTO, estado civil solteira, profi ssão assisten-
te comercial, nascida em Guarulhos, SP, no dia (26/10/1989), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Rogerio Evaristo e de Cristina Gomes Evaristo.

O pretendente: LEANDRO BORGES GOMES, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/12/1986), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Vanderlino Rodrigues Gomes e de Maria Da Solidade Borges Gomes. A 
pretendente: VANESSA APARECIDA DUARTE DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/07/1992), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Josival Lopes de Lima e de Maria Anunciada Barbosa Duarte.

O pretendente: PEDRO CORONA, estado civil divorciado, profi ssão mecânico de manu-
tenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/03/1956), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Pedro Corona Vasquez e de Josepha Lopes Corona. A pretendente: 
IONICE FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão agente apoio, nascida em 
Geraldo do Baixio, Municipio de Galileia, MG, no dia (12/06/1960), residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Ferreira da Silva e de Blandina Lucia da Silva.

O pretendente: FELIPE FELIX DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1990), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Nilton Francisco de Araujo e de Marcia Aparecida Appolinario Felix de Arau-
jo. A pretendente: MICHELE PEREIRA CARNEVALE, estado civil solteira, profi ssão 
securitaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/02/1993), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Vicente Carnevale e de Alexandrina Pereira Carnevale.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: LUCAS DA SILVEIRA BONETTI ROBERTO, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 
17/12/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eliseu Bonetti 
Roberto e de Silvana da Silva Silveira Roberto. A pretendente: BRUNA ANGELICA 
RANÚ, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Maria - SP, data-nascimento: 28/05/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Noranei Ferreira de Souza Ranú.

O pretendente: RUDSON RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: analista de suporte 
técnico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, 
data-nascimento: 27/03/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho 
de Erivelto Rodrigues dos Santos e de Silvana Maria. A pretendente: LETICIA 
MACHADO MENDONÇA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital - SP, data-nascimento: 19/05/1994, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Roberto Carlos Nunes de Mendonça e de Selma Gomes 
Machado Mendonça.

O pretendente: BRUNO SILVA VIEIRA, profi ssão: consultor de vendas, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Cangaiba - SP, data-nascimento: 05/01/1989, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Gerson Francelino Vieira e de Angela Maria da 
Silva. A pretendente: LARISSA MARTINS MOURA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 26/06/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Rodrigues de Moura e de 
Marlene Martins Moura.

O pretendente: CELSO DE OLIVEIRA JUNIOR, profi ssão: cobrador de ônibus, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 21/03/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Celso de Oliveira e de Sandra 
Aparecida Silveira de Oliveira. A pretendente: DAIANA OLIVEIRA RODRIGUES, profi s-
são: faxineira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, 
data-nascimento: 18/01/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Noel 
Moreira Rodrigues e de Francisca Ivone de Oliveira.

O pretendente: WILLIAN CARLOS RUIZ, profi ssão: enfermeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 23/03/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aparecido Martins Ruiz e de Solange Carlos 
Silva Ruiz. A pretendente: CINTHIA SANTOLAIA DE MORAES, profi ssão: enfermeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 
06/08/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcio Paulo de 
Moraes e de Marly Correcher Santolaia de Moraes.

O pretendente: EMERSON JOSÉ DOS SANTOS, profi ssão: assistente comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana  - SP, data-nascimento: 
11/03/1975, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Zirto José dos Santos 
e de Eronildes Sena Santos. A pretendente: VANIA LUCIA TEIXEIRA, profi ssão: técnica 
em radiologia, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 
04/03/1977, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Wandir Rodrigues Teixeira 
e de Vera Lucia Teixeira.

O pretendente: ABNER FERREIRA DE LIMA, profi ssão: operador de cad, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 22/11/1989, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Arnaldo Ramos de Lima e de Edna Ferreira de 
Lima. A pretendente: PÂMELA TEODORO RODRIGUES, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, data-nascimento: 15/02/1992, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Dimas Peixoto Rodrigues 
e de Eliana Aparecida Teodoro Rodrigues.

O pretendente: LUIZ RICARDO PANTAROTO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 27/09/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos Pantaroto e de Ana Regina Alpiste 
Serafi ni. A pretendente: AMANDA DA COSTA SIQUEIRA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Garanhuns - PE, data-nascimento: 02/02/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cicero Batista Siqueira e de Ana Maria da 
Costa Siqueira.

A pretendente: ELAINE BARRÊTO CORREDATO, profi ssão: encarregada, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cangaiba - SP, data-nascimento: 15/11/1968, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Hélcio Corredato e de Terezinha 
Barrêto Corredato. A pretendente: ELIANE PEREIRA DA SILVA, profi ssão: policial militar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Nova Iguaçu (1ª Circunscrição) - RJ, data-nascimento: 
01/06/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Augusto da Silva 
e de Maria das Dores Pereira da Silva. E
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O pretendente: EDUARDO JESUS RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/03/1989, residente e domi-
ciliado nesta Capital - SP, fi lho de Juraci Ribeiro da Silva e de Carmem Maria de Jesus. A 
pretendente: PAMELA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 24/01/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Mario Sergio Rodrigues e Maria Selma da Silva Rodrigues.

O pretendente: THÉO CASTIGLIONE, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11/06/1982, residente e domiciliado na Mooca - SP, 
fi lho de Carlos Alberto Castiglione Filho e de Edely Aparecida Machado Castiglione. A 
pretendente: PRISCILA RIBEIRO RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/02/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alvaro Cabello Rodrigues e de Maria da Solidade 
Rocha Ribeiro Rodrigues.

O pretendente: LUCAS MAXIMO MARCONDES, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11/04/1990, residente e domiciliado neste subduistrito, 
São Paulo  - SP, fi lho de Heitor Marcondes Junior e de Silvia Mara Maximo Marcondes. A 
pretendente: GABRIELA KIMI TODA, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 25/06/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Akio Toda e de Maria Helena Toda.

O pretendente: KENEDY FABRICIO FRUTUOZO NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de escritório, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/01/1997, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Elias Nunes da Silva e de Sara Frutuozo Nu-
nes da Silva. A pretendente: KEREN HAPUQUE CARVALHO DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/04/1997, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lucas de Souza e de Regina 
Carvalho de Souza.

O pretendente: ELÍCIO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Ipiaú  - BA, no dia 12/01/1963, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo  - SP, fi lho de Evaristo José dos Santos e de Maria Francisca de Jesus. A 
pretendente: ELIANA CONCEIÇÃO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
produção, nascida em Cruz das Almas - BA, no dia 19/08/1973, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio Inácio da Silva e de Maria Conceição da Silva.

O pretendente: TELMO RÓBSON DA SILVA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
motofretista, nascido em Itiruçu - BA, no dia 13/11/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo  - SP, fi lho de Francisco Chaves Souza de Santana e de Rosélia 
da Silva Santana. A pretendente: MAISA MOREIRA DIAS SANTOS, estado civil divor-
ciada, profi ssão analista de sistemas, nascida em Ouro Branco - MG, no dia 18/09/1980, 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Deraldo Moreira Santos e de Marlene 
Moreira dos Santos.

O pretendente: FELIPE CARMONA BARBOZA, estado civil solteiro, profi ssão comercial 
de seguros, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/10/1996, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Elias Barboza e de Adelia Carmona Barboza. A pretendente: PA-
LOMA CAMANHO ZENARO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 11/10/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ivan Zenaro e de Adriana Camanho Zenaro.

O pretendente: FERNANDO ANDREOZZI, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/07/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alfredo Antonio Andreozzi e de Maria Aparecida Fiorelli Andre-
ozzi. A pretendente: CINTIA MARTINS GUIMARÃES, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Borja - RS, no dia 29/08/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Delmar Guimarães e de Maria 
Ermilia Martins Guimarães.

O pretendente: RICARDO KENJI TASHIMA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 12/12/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Yoshimitsu Tashima e de Teresa Tashima. A pretendente: DANIELA 
DA SILVA BEZERRA, estado civil divorciada, profi ssão administradora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 19/08/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Samuel Bezerra Neto e de Arlete da Silva Bezerra.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - 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:

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Central, Estado da Bahia, Central, BA, no dia (22/07/1975), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Pereira da Silva e de Joelita Oliveira 
da Silva. A pretendente: ROSIVAN SOUZA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
diarista, nascida em Teofi lândia, BA, no dia (24/12/1977), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim da Silva Oliveira e de Romana Maria de Souza.

O pretendente: ALVANISIO MANOEL DE CARVALHO JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico em eletrônica, nascido nesta Capital, SP, no dia (18/11/1981), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alvanisio Manoel de Carvalho e de 
Dalva Maria dos Santos Carvalho. A pretendente: CLEIDE CONCEIÇÃO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 
(21/03/1984), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rovilson 
Conceição Nascimento e de Ana Maria de Jesus Nascimento.

O pretendente: JUAN KEVIN DA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (07/01/1998), resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Moreira dos Santos e 
de Elisangela Francisca da Silva. A pretendente: BRUNA BEZERRA BRUNELLI, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, SP, no dia (08/01/1998), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Brunelli Junior e de 
Maria Terto Bezerra.

O pretendente: ROGERIO MARQUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
agente de apoio socioeducativo, nascido nesta Capital, SP, no dia (14/12/1976), resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Marques da Silva e de 
Maria Ieda Pereira da Silva. A pretendente: CAMILA APARECIDA CUNHA, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em Osasco, SP, no dia (02/02/1988), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wagner Aparecido Cunha e de Maria 
José Gamito Cunha.

O pretendente: VINICIUS DE SOUZA REIS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de farmácia, nascido nesta Capital, SP, no dia (10/08/1995), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adevaldo Campos Reis e de Davina Pereira de 
Souza. A pretendente: REBECA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida nesta Capital, SP, no dia (28/09/1992), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Francisco da Silva e de Joselí 
Ferreira dos Santos Silva.

O pretendente: VALDIR SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido nesta 
Capital, SP, no dia (09/04/1963), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Agenor Santana e de Nair Agapito Santana. A pretendente: JOSEFA FERREIRA 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Campo Alegre, AL, no dia 
(30/06/1962), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Ferreira 
de Souza e de Guiomar Maria de Souza.

O pretendente: JOSÉ CANUTO DE ALMEIDA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
pizzaiolo, nascido em Morada Nova, CE, no dia (27/08/1968), residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ozório de Almeida e de Jovelina da 
Silva Almeida. A pretendente: FRANCISCA ILDENISA NOBRE MARTINS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Morada Nova, CE, no dia (05/02/1973), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Pedro Martins 
e de Maria José Nobre.

O pretendente: JOSÉ DA SILVA MORAES, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Santa Inês, BA, no dia (09/06/1943), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria da Silva Moraes. A pretendente: MARIA DA LUZ VIEIRA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Martins, RN, no dia (14/01/1972), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Germano da 
Silva e de Severina Ires Vieira.

O pretendente: KAIQUE ARRUDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxilar de 
serviços gerais, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (04/11/1996), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Andre Francisco dos Santos 
da Silva e de Andreia Cristina de Arruda. A pretendente: THAYNÁ CRISTINA PEREIRA 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, Butantã, SP, 
no dia (15/09/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Carlos dos Santos e de Rosangela Aparecida Pereira.

O pretendente: RODRIGO DE OLIVEIRA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Malhador, SE, no dia (18/01/1996), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Teles de Lima e de Maria José Leite de Oliveira. A 
pretendente: ANA CLAUDIA FERNANDES BRAGA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (29/11/1987), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Martins Braga e de Gisele Fernandes.

O pretendente: JOSÉ CARLOS GOMES DIAS, estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, nascido em São João do Piauí, PI, no dia (27/03/1950), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jonas Tavares Dias e de Alaide 
Gomes dos Santos. A pretendente: LIRANEIDE DOS SANTOS, estado civil divor-
ciada, profissão do lar, nascida em Barbalha, CE, no dia (27/03/1973), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Joaquim dos Santos e de 
Terezinha Araujo dos Santos.

O pretendente: FABIANO VIEIRA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de elétrica, nascido em Barueri, SP, no dia (29/07/1981), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosme Ferreira e de Dominga Rodrigues Vieira Ferreira. 
A pretendente: ALESSANDRA RIBEIRO DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
cuidadora residente, nascida em São João do Piauí, PI, no dia (14/09/1982), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Arlindo da Costa e de Maria 
Custodia da Costa.

O pretendente: ANDERSON ROBERTO SILVA DOS ANJOS, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Cajamar, SP, no dia (12/06/1994), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Santos dos Anjos e de 
Maria Rosa da Silva. A pretendente: SUSANA APARECIDA ROSAS, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Caieiras, SP, no dia (27/09/1995), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jair Rosas e de Adriana 
Ubeda Rosas.

O pretendente: ALEKSANDER LUTH RUPPEL, estado civil solteiro, profi ssão es-
tudante, nascido em Porto Alegre, RS, no dia (10/12/1995), residente e domiciliado 
em Porto Alegre, RS, fi lho de José Ernesto Ruppel e de Janete Luth. A pretendente: 
AMANDA SANTANA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de escritório, nascida nesta Capital, SP, no dia (26/07/1997), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmício Ferreira dos Santos e de Michele 
Santana Ferreira dos Santos.

O pretendente: RONALDO RODRIGUES REZENDE, estado civil solteiro, profi ssão 
motoboy, nascido em Caieiras, SP, no dia (09/01/1986), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Rezende e de Sueli Rodrigues. A pretendente: 
VERÔNICA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia (19/02/1986), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Ferreira dos Santos e de Maria de Lurdes 
Moreira dos Santos.

O pretendente: JULIANO PEREIRA DIAS, estado civil solteiro, profissão comer-
ciante, nascido nesta Capital, SP, no dia (21/06/1982), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira Dias e de Rita de Cassia 
Nascimento de Oliveira. A pretendente: FLAVIA DE FATIMA PINTO CRUZ, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar de cozinha, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(10/03/1982), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odair 
Cruz e de Maria Neuza Pinto Cruz.

O pretendente: RAFAEL LAUREANO SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (12/06/1987), residente e domiciliado, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Izauro de Souza Santos e de Maria Gorete Soares 
Laureano. A pretendente: VALDIRENE MAGNANI, estado civil solteira, profi ssão micro-
-empresária, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (16/04/1993), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Maria Magnani e de 
Maria da Gloria Magnani.
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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: ANDRÉ TRINDADE VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão diretor, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 23/09/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Vieira e de Deucelia Goes Vieira. A 
pretendente: TATIANA ROSSAFA BAPTISTA, estado civil solteira, profi ssão analista 
comercial, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 17/11/1986, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Agnaldo Camilo Baptista e de Maria 
Aparecida Zequini Rossafa Baptista.

O pretendente: IGOR AUGUSTO FIUZA, estado civil solteiro, profissão economista, 
nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 28/03/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos Fiuza e de Maria Aparecida 
Gomes de Souza. A pretendente: PATRICIA ANTONELLI PERESTRELO, estado 
civil solteira, profissão coordenadora de vendas, nascida nesta Capital, Alto da 
Mooca - SP, no dia 12/11/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de José Manoel de Mendonça Perestrelo e de Sonia Creonete 
Antonelli Perestrelo.

O pretendente: ÁDAMO EURICO LOIOLA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
negócio senior, nascido em Campo Limpo Paulista - SP, no dia 29/09/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lino Valdimiro Pimentel Loiola e 
de Ana Maria Prado Loiola. A pretendente: ANDRESSA FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em Carlos Chagas - MG, no dia 30/05/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arrizon Ferreira e de Domingas 
Ferreira dos Santos.

O pretendente: JOSÉ IBERVON FRANÇA DE ANDRADE, estado civil divorciado, profi s-
são engenheiro, nascido em Fortaleza - CE, no dia 14/11/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Ibernon de Andrade e de Maria Sinhara 
França de Andrade. A pretendente: TALITA CRISTINA HERNANDES BIAGI, estado civil 
solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia 
17/04/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wanderlei 
Biagi e de Neide Hernandes Biagi.

O pretendente: MARCOS ALVES COUTINHO, estado civil divorciado, profi ssão publi-
citário, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/03/1967, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alves Coutinho e de Therezinha de Souza 
Coutinho. A pretendente: THAIS MARIA TAVARES, estado civil divorciada, profi ssão 
empresária, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 14/03/1966, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Tavares e de Neuza 
Aparecida de Nadeu Tavares.

O pretendente: THYAGO ADRIANO SANTORO, estado civil solteiro, profi ssão empresá-
rio, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 23/10/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Monteiro Santoro e de Claudia Adriana 
do Nascimento. O pretendente: ANDERSON MONTEIRO DELA CULETA, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 22/03/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdecir Dela Culeta 
e de Eliene Monteiro da Silva.

O pretendente: EDUARDO LOPES VIVIANI, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 21/02/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aristides Maria Viviani Junior e de Sandra Regina 
Lopes Novo Viviani. A pretendente: ALINE MALTA KURTINAITIS, estado civil solteira, 
profi ssão administradora de empresas, nascida nesta Capital, Alto Mooca - SP, no dia 
30/01/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gabriel 
Kurtinaitis e de Rita Cristina Junqueira Malta Kurtinaitis.

A pretendente: SOPHIA FERREIRA CRUZ, estado civil soltiera, profi ssão estudante, 
nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia 05/01/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Alves Cruz e de Lais Oliveira Ferreira Cruz. 
A pretendente: ANDRÉIA HASBINI, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo - SP, no subdistrito do Jardim Paulista, no dia 04/11/1992, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fady Rabih Hasbini e de Elisabete 
da Silva Hasbini.
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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:

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

O pretendente: RICARDO RODRIGUES, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/05/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Rodrigues do Bonfi m e de Abelina Maria do Bonfi m. A 
pretendente: ADELANGE DOS SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar administrativa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Várzea da Roça - BA, data-nascimento: 12/06/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adailson Souza de Oliveira e de 
Elisabete dos Santos Oliveira. R$ 11,55

Conversão de União Estável em Casamento 

O convivente: IRAÍ SANTOS DE PAULA, profi ssão: delegado de polícia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Petrópolis - RJ, data-nascimento: 18/10/1955, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito SP, fi lho de Geraldo Lino de Paula e de Mei Santos de Paula. 
A convivente: LUISA CRISTINA DUARTE BRANDÃO, profi ssão: escultora, estado ci-
vil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/01/1959, residente e 
domiciliada neste Subdistrito SP, fi lha de Thereza Silva Duarte. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter em Casamento sua União Estável e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525 do Código Civil Brasileiro. R$ 11,55 

O pretendente: GUILHERME PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/06/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Alves da Silva e de Bazilia Pereira da Silva. 
A pretendente: JAQUELINE SILVA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de cozinha, nascida em Valença, BA, no dia (20/07/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jailton Batista de Sousa e de Rosália Rosário da Silva.

O pretendente: ELIEU DE JESUS SANTOS BELO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Uberlândia, MG, no dia (25/10/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aias de Assis Belo e de Marileide de Jesus Santos Belo. A pre-
tendente: JOSILEIDE FERREIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (23/07/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Neusa Ferreira de Lima.

O pretendente: JEFFERSON FERNANDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Romero dos Santos e de Selma Ramos dos Santos. 
A pretendente: CLAUDINÉIA MIGUEL PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/03/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Claudinei Araujo Pereira e de Bernadete Moreira Miguel Pereira.

O pretendente: JOSÉ CARLOS VIEIRA GARCIA, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido em Perola, PR, no dia (15/09/1967), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Garcia e de Alaide Vieira Garcia. A pretendente: 
LUZINETE PEDRO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Serra 
de São Bento, RN, no dia (22/12/1962), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sebastião Pedro da Silva e de Josefa Eliza da Silva.

O pretendente: SIDNEI PEREIRA MARTIM, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Bernardo do Campo, SP, no dia (22/02/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Nelson João Martim e de Dinalva Pereira Martim. A pretendente: 
LUCELIA CONCEIÇÃO DE BRITO, estado civil divorciada, profi ssão operadora de atendi-
mento, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/07/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Francisco Pereira de Brito e de Gilda Conceição de Brito.

O pretendente: JERRY RAMOS DA CRUZ, estado civil divorciado, profi ssão autonomo, 
nascido em Douradina, PR, no dia (21/06/1975), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Moises Ribeiro da Cruz e de Geralda Ramos da Cruz. A pretendente: 
PAULA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (29/10/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Bernardino dos Santos e de Ivani da Silva Santos.

O pretendente: JADSON CADETE DO LAGO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar ad-
ministrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Batista do Lago e de Neusete da Cruz Cadete 
do Lago. A pretendente: LETICIA AFONSO BATISTA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/08/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edina Afonso Batista.

O pretendente: THIAGO SILVA TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão assistente tecnico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/06/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antenor Alves Teixeira e de Sidney Silva Teixeira. A pretendente: 
VANESSA QUEIROZ TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Vitoria da Conquista, BA, no dia (26/09/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Vieira Teixeira e de Elza Costa de Queiroz Teixeira.

O pretendente: TIAGO FERREIRA DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (13/01/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Claudio Antonio de Souza e de Valdivia Ferreira de Souza. A 
pretendente: KAREN LINHARES LOBO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de 
cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/08/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alfreu Alves Lobo e de Iara Silva Linhares.

O pretendente: EDVALDO DE JESUS, estado civil viúvo, profi ssão assistente de ma-
nutenção, nascido em Rio Bananal, ES, no dia (10/12/1957), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Armelina de Jesus. A pretendente: CRISTIANA 
CAVARZERE, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (25/03/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Valdocir Cavarzere e de Anivalda Rosa Cavarzere.

O pretendente: DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão funileiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Josue Moreira de Souza e de Cleunice Xavier de Oliveira Souza. 
A pretendente: JANAÍNA SILVA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (31/05/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Paulo Eduardo de Jesus e de Marivone dos Santos Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Bel. Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão ma-
nobrista, nascido em Itaquitinga, PE, no dia (02/08/1964), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de João Antonio da Silva e de Maria Mendes Barbosa da Silva. A 
pretendente: ZILDA APARECIDA POLASSE, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Junqueirópolis, SP, no dia (14/08/1960), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Mario Polasse e de Olinda Siqueira Polasse.

O pretendente: MANOEL DE SOUSA ISIDORIO, estado civil divorciado, profi ssão 
apontador, nascido em Barra do Corda, MA, no dia (25/09/1981), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Isidorio Filho e de Maria Elza 
de Sousa Isidorio. A pretendente: BETÂNIA SOUZA OLIVEIRA, estado civil divor-
ciada, profi ssão padeira, nascida em Imperatriz, MA, no dia (11/11/1974), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Chagas Oliveira e de 
Izaura de Souza Oliveira.

O pretendente: EDUARDO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Benedito Ferreira dos Santos e de Eliete Pessoa da Silva. A pre-
tendente: CARLA THAYS DO NASCIMENTO CAMPELO, estado civil solteira, profi ssão 
dolar, nascida em Vitória do Mearim, MA, no dia (20/04/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos dos Santos Campelo e de Iracilene Ribeiro 
do Nascimento.

O pretendente: MARCOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão protetico 
dentario, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/05/1968), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Maria Silva e de Lazara Sionéa dos Santos Silva. A 
pretendente: VANESSA ANDRADE GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/12/1987), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Gomes dos Santos e de Cleonice 
de Andrade Gomes dos Santos.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
promotor de vendas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (22/01/1979), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Odete Raulinda da Conceição. 
A pretendente: JACQUELINE MARIA ALVES PEREIRA, estado civil divorciada, 
profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/01/1981), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista da Silva e de Ana 
Maria Marques Alves.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BARBOSA, estado civil solteiro, 
profi ssão cobrador, nascido em Uiraúna, PB, no dia (29/03/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Barbosa Machado e de Joana Maria de 
Oliveira Machado. A pretendente: BEATRIZ ALINE NUNES DE LACERDA SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão monitora de qualidade, nascida em Guarulhos, SP, no dia 
(09/02/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Ferreira 
dos Santos e de Relma Nunes de Lacerda.

O pretendente: ERIVALDO BEZERRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de hospedagem, nascido em Limoeiro de Anadia, AL, no dia (30/01/1974), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Bezerra de Souza e de Maria 
Amelia de Souza. A pretendente: LUZIA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
orientadora de publico, nascida em Quebrangulo, AL, no dia (12/12/1973), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mariano Praxedes da SilvA e de Nailza 
Gomes da Silva.

O pretendente: LUIS ISAQUE DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/03/2000), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio José dos Santos e de Sueli Costa da Silva. A pretendente: 
STEPHANY GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (27/10/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Israel Souza da Silva e de Maria de Lourdes Gomes.

O pretendente: MURILO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (31/07/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Antonio de Souza e de Roselia Reis Peixoto de Souza. A pretendente: 
CECILIA SALATINI, estado civil solteira, profi ssão analista de suporte tecnico, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (15/06/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ricardo Salatini e de Vanderléia Vieira Fraga de Lima.

O pretendente: DANILO DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de farmacia, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1986), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jessé Alves do Nascimento e de Edilza 
Angela da Silva Paz. A pretendente: PALOMA OLIVEIRA NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/08/1988), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião de Jesus Nascimento 
e de Rosinalva Oliveira Nascimento.

O pretendente: ANDERSON LAURINDO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Maceió, AL, no dia (06/03/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aderson Fernandes Costa e de Maria das Graças Laurindo Ferro. 
A pretendente: KAREN TORRES SILVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/01/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sandro Silveira dos Santos e de Josefa 
Rosa dos Santos Torres.

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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