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BOLSAS
O Ibovespa: +1,49% Pontos: 
79.365,43 Máxima de +1,49% : 
79.365 pontos Mínima estável: 
78.201 pontos Volume: 8,7 bi-
lhões Variação em 2018: 3,88% 
Variação no mês: 3,88% Dow 
Jones: +0,61% (18h35) Pontos: 
25.524,74 Nasdaq: +0,66% 
(18h35) Pontos: 7.200,86 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2151 Venda: R$ 3,2156 
Variação: -0,61% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,29 Venda: R$ 3,39 
Variação: -0,39% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2295 Venda: R$ 
3,2301 Variação: -0,51% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2230 
Venda: R$ 3,3600 Variação: 
-0,3% - Dólar Futuro (fevereiro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,84% ao 
ano. - Capital de giro, 10,85% ao ano. 
- Hot money, 1,14% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.322,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,24% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 135,200 
Variação: -0,95%.

Cotação: R$ 3,2235 Variação: 
-0,43% - Euro (18h35) Compra: 
US$ 1,2034  Venda: US$ 1,2035  
Variação: +0,72% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,8690 Venda: R$ 
3,8710 Variação: +0,16% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,8200 Ven-
da: R$ 4,0200 Variação: +0,5%.

vespa Futuro: +1,4% Pontos: 
79.805 Máxima (pontos): 79.845 
Mínima (pontos): 78.540. Global 
40 Cotação: 892,052 centavos 
de dólar Variação: -0,86%.

“Quando as coisas 
fi cam ruins, é 
sinal de que as 
coisas boas estão 
por perto”.
Cora Coralina (1889/1985)
Poetisa brasileira

O crescimento de 0,2% 
da produção indus-
trial de outubro para 

novembro refl ete resultados 
positivos em oito dos 14 locais 
pesquisados, na série com 
ajuste sazonal. Os números 
da produção industrial de 
novembro foram divulgados 
ontem (11), no Rio de Janeiro, 
pelo IBGE. Eles indicam que 
os avanços mais acentuados 
ocorreram no Espírito Santo, 
com expansão de 5,8%, resul-
tado 5,6% maior que a média 
nacional. Esta é a segunda 
expansão consecutiva no es-
tado e com ela o acumulado 
nesse dois meses teve um 
ganho de 7%.

O segundo maior resultado 
deu-se na Bahia, que cresceu 

Produção industrial 
cresceu em 8 dos 14 locais 
pesquisados pelo IBGE

3,5%, eliminando parte da 
perda de 8% acumulada em 
setembro e outubro; seguido 
de Pernambuco (2,6%), após 
dois meses de queda; e Minas 
Gerais que, com alta de 2,4%, 
recuperou parte da redução de 
3,4% acumulada entre julho e 
outubro de 2017. O Rio Grande 
do Sul, com alta de 1,4%, Pará 
(1,1%), São Paulo (0,7%) 
e Região Nordeste (0,2%) 
completaram o conjunto de 
locais com índices positivos 
em novembro, sendo que os 
três primeiros fecharam com 
resultados maiores que a mé-
dia nacional. O destaque é a 
expansão de 10,5% no Pará, 
impulsionada pela extração de 
minério de ferro. 

Também houve avanços aci-

ma da média nacional no Paraná 
(4,8%), Goiás (4,6%), Mato 
Grosso (4,5%), Santa Catarina 
(4,5%), Rio de Janeiro (3,9%), 
Amazonas (3,2%), São Paulo 
(3%) e Ceará (2,4%). Nesses 
locais, o maior dinamismo foi 
particularmente infl uenciado 
pela expansão na fabricação 
de bens de capital (em especial 
os voltados para o setor de 
transportes, construção e agrí-
cola); de bens intermediários 
(minérios de ferro, petróleo, 
celulose, siderurgia e derivados 
da extração da soja); de bens 
de consumo duráveis (auto-
móveis e eletrodomésticos da 
“linha marrom”); e de bens de 
consumo semi e não duráveis 
(calçados, produtos têxteis e 
vestuário).

Os avanços mais acentuados ocorreram no Espírito Santo, com expansão de 5,8%,

resultado 5,6% maior que a média nacional.

Ao comentar os números da 
expansão industrial no Pará, 
o gerente da pesquisa, André 
Macedo, disse que “os resul-
tados da atividade industrial, 
em qualquer comparação, 
são amplamente positivos, 

só ficando atrás de Goiás, 
na comparação com novem-
bro de 2016, onde o estado 
cresceu 17%”. O pesquisador 
explicou que a extração de 
minério de ferro (bruto ou 
beneficiado) tem grande 

importância na estrutura 
industrial do Pará, onde “a 
atividade responde por 77% 
do total da indústria local 
e vem sendo impulsionada 
pelo aumento das exporta-
ções”, finalizou (ABr).

Inadimplência diminue 
A inadimplência do consumidor 

brasileiro caiu 3,5% no ano passa-
do, de acordo pesquisa da Boa Vista 
SCPC. Na comparação por regiões, 
foi registrada queda no Nordeste 
(-5,4%), Sudeste (-3,9%), Norte 
(-3,0%) e Centro-Oeste (-3,3%). 
A Região Sul foi a única a apresen-
tar alta, de 0,6%. Na avaliação da 
entidade, as quedas têm relação 
com a redução do consumo devido 
à crise econômica.

Mais de 369 mil jovens ingres-
saram no mercado de trabalho 
no ano passado pelo programa 
Aprendizagem Profissional. 
Segundo o Ministério do Tra-
balho, o resultado preliminar 
de janeiro a novembro de 2017 
segue o ritmo de contatações 
registrados em 2016, quando 
386 mil jovens foram admitidos.

O número de 2017, no entan-
to, corresponde a pouco mais 
de um terço do potencial de 
vagas que poderiam ser des-
tinadas para esta modalidade 
de contratação. O Ministério 
do Trabalho explica que ainda 
é um desafi o convencer os em-
pregadores sobre a vantagem 
de contratar jovens de 14 a 
24 anos.

Os setores que mais contra-
taram aprendizes (50,2%) no 
ano passado foram o comércio 
e a indústria de transforma-
ção. Cerca de 60% das vagas 
ocupadas pelos jovens são de 
auxiliar de escritório e assisten-
te administrativo. Os homens 
correspondem a pouco mais da 
metade (52%) dos contratados 
em 2017 e os estados de São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro somados concentram 
os maiores registros de con-
tratação (47,3%).

Ainda é um desafi o convencer 

os empregadores sobre a 

vantagem de contratar jovens 

de 14 a 24 anos.

O ex-primeiro-ministro da 
Itália Silvio Berlusconi saiu 
ontem (11) em defesa da atriz 
francesa Catherine Deneuve, 
uma das 100 signatárias de um 
manifesto que critica as campa-
nhas de incentivo a denúncias 
de assédio sexual. “Catherine 
Deneuve disse coisas santas”, 
afi rmou o ex-chefe de governo, 
que foi absolvido em um pro-
cesso por prostituição de me-
nores, mas é réu por suspeita 
de ter corrompido garotas de 
programa para elas mentirem 
em seu benefício nos tribunais.

A declaração foi dada em 
entrevista ao programa “Porta a 
Porta”, um dos mais populares 
talk shows políticos da Itália. “É 
natural que as mulheres fi quem 
contentes quando um homem 
as corteja. Comigo, são sempre 
as mulheres que me cantam. 
Me parece natural, não é uma 
ofensa cortejar, desde que se 
mantenha a elegância”, acres-

O ex-primeiro-ministro

Silvio Berlusconi.
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Postar ‘fake news’ 
pode levar à punição

O usuário que publicar infor-
mações falsas nas redes sociais 
poderá ter seu post suspenso, de 
acordo com uma previsão do TSE 
para as eleições de 2018. Além 
disso, aquele que compartilhar 
fake news, também poderá re-
ceber punição, de acordo com a 
professora de direito eleitoral do 
Instituto Brasiliense de Direito 
Público (IDP), Karina Kufa.

“O eleitor tem que tomar 
muito cuidado até mesmo na 
hora de compartilhar notícias 
falsas, porque o mero comparti-
lhamento também gera dano ao 
ofendido” disse a especialista. 
Os critérios de veracidade de 
informação ainda não foram 
estabelecidos e, para que a 
publicação seja suspensa, 
deve haver a determinação de 
um juiz eleitoral. Essa é mais 
uma ação da Justiça Eleitoral 
para combater as “fake news”, 
informações falsas que podem 
prejudicar as campanhas de 
alguns candidatos (ANSA).

As redes de franquias brasi-
leiras faturaram R$ 163 bilhões 
em 2017, um crescimento 
nominal de 8% ante 2016, 
segundo dados preliminares 
da Associação Brasileira de 
Franchising (ABF). O ritmo 
de crescimento nominal foi 
parecido com o dos últimos 
dois anos, mas, dado que a 
infl ação de 2017 foi menor, o 
desempenho do ano foi con-
siderado positivo. A infl ação 
de 2017 medida pelo IPCA foi 
de 2,95%. Em 2016, quando o 
crescimento das franquias foi 
de 8,3%, o IPCA era de 6,29%.

O ritmo de crescimento no-
minal foi parecido com o dos 
últimos dois anos, mas, dado 
que a infl ação de 2017 foi me-
nor, o desempenho do ano foi 
considerado positivo. A infl a-
ção de 2017 medida pelo IPCA 
foi de 2,95%. Em 2016, quando 
o crescimento das franquias foi 

Presidente da ABF, Altino 

Cristofoletti Junior.

Brasília - Cotado como um 
dos principais nomes da dispu-
ta à Presidência da República, o 
ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles (PSD), afi rmou na 
manhã de ontem (11), que 
não parou para pensar se é 
candidato das eleições mar-
cadas para outubro deste ano. 
“Não parei ainda para pensar 
se já sou 70% candidato ou 
10%, ou 30%. Tenho que hoje 
assegurar que a economia 
continuará crescendo, o resto 
a realidade dirá. Minha ideia é 
estar totalmente concentrado 
no meu trabalho hoje, todos 
podem fi car tranquilos”, disse 
em entrevista à Rádio Bandei-
rantes ao ser questionado se se 
considera postulante. 

Já em entrevista à revista 
Veja, em novembro do ano 
passado, o ministro afi rmou que 
“sim, sou presidenciável”. Para 
o titular da Fazenda, cargos 
relevantes devem ser ocupados 
por pessoas com experiência na 
vida pública. “É importante que 
pessoas que ocupem cargos 
relevantes tenham experiên-
cia. Vivemos momento em que 
Brasil está se reformando em 
todas as áreas e é importante 
que reformas da economia 
brasileira continuem”, afi rmou.

Ministro Fazenda,

Henrique Meirelles.
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rsBrasília - Apontado pelo 
DEM como pré-candidato à 
Presidência da República, o 
presidente da Câmara, Rodri-
go Maia, se encontrou com o 
ex-deputado Valdemar Costa 
Neto (SP), que comanda o PR, 
na manhã de ontem (11). Com 
a sexta maior bancada da Casa 
(37 deputados), o partido é 
um dos que Maia tenta atrair 
o apoio para viabilizar sua 
candidatura. Oficialmente, 
Maia foi pedir apoio à reforma 
da Previdência, mas, segundo 
interlocutores, o pano de fundo 
do encontro foi atrair o PR para 
uma eventual candidatura.

O nome de Maia para a 
disputa ao Planalto ainda é 
dúvida dentro do governo. Ao 
jornal O Estado de S. Paulo, o 
presidente Michel Temer disse 
acreditar que o político fl umi-
nense vai disputar a reeleição 
da Câmara e não o Planalto. 
Temer, contudo, afi rmou que o 
presidente da Câmara “só tem a 
ganhar” ao se movimentar pela 
sucessão. Maia acredita que 
poderá contar com apoio do 
PR, caso o ex-presidente Lula 
seja condenado em segunda 
instância e, assim, fi que impe-
dido de concorrer nas eleições 
presidenciais. 

Presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia.
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Faturamento do setor de franquias 
atinge R$ 163 bilhões em 2017

mada moderada”, disse o 
presidente da ABF, Altino 
Cristofoletti Junior, que des-
tacou a possibilidade de o 
crescimento do setor voltar a 
ser da ordem de dois dígitos, o 
que não acontece desde 2013. 
Para ele, 2018 traz desafi os por 
ser um ano eleitoral, mas ele 
avaliou que “é possível ver um 
descolamento da economia e 
da política”.

O setor espera que a abertura 
de novas lojas volte a acelerar 
em razão de uma recuperação 
na confi ança dos empreende-
dores. Para ele, a frustração nas 
expectativas em 2017 veio de 
uma menor entrada de novos 
empreendedores. “A expansão 
das redes não atingiu o esperado 
e foi feita, sobretudo, por fran-
queados que já faziam parte da 
rede. Em 2018, esperamos maior 
adesão de novos franqueados”, 
disse o presidente da ABF.

de 8,3%, o IPCA era de 6,29%. 
Para 2018, a ABF acredita 
numa aceleração do ritmo de 
crescimento. A projeção da 
companhia é de alta de 9% a 
10% no faturamento este ano.

“Acreditamos numa reto-

Deneuve disse ‘coisas 
santas’, afi rma Berlusconi

centou. Primeiro-ministro em 
três períodos que totalizam 
quase 10 anos, Berlusconi se 
notabilizou pelo estilo mulhe-
rengo e pelas noitadas que 
promovia em suas mansões. 

Em 2003, durante visita a 
Nova York, disse que a Itália era 
um bom país para se investir por 
ter “secretárias muito bonitas” 
(ANSA).

Meirelles: Não parei para 
pensar se já sou candidato

Ele voltou a dizer que no 
momento só pensa no trabalho 
à frente do ministério e repetiu 
que só tomará uma decisão 
sobre sua possível candida-
tura no começo de abril. “No 
prazo legal, terei que decidir 
se continuo onde estou ou se 
saio para participar da eleição”, 
afi rmou. Questionado se a sua 
experiência e conhecimento no 
comando da economia seriam 
sufi cientes para reverter a falta 
de popularidade demonstrada 
até agora nas pesquisa pré-
-eleitorais, o ministro admitiu 
que esse será um dos pontos 
que ele terá que analisar até 
abril (AE).

Maia busca apoio do PR 
para sua candidatura

Além de Valdemar, o grupo de 
Maia também tem conversado 
com o ex-deputado Bernardo 
Santana, presidente do PR de 
Minas Gerais. Santana é do 
mesmo Estado do senador An-
tonio Anastasia (PSDB), nome 
que o presidente da Câmara 
sonha em ter como candidato 
a vice. Outra opção seria a 
senadora Ana Amélia (RS), 
do PP, sigla cuja negociação de 
aliança com Maia está avança-
da, segundo aliados dele.

A reforma da Previdência é 
considerada pelo grupo de Maia 
como um dos marcos para o 
eventual lançamento ofi cial da 
candidatura dele (AE).

Mais de 369 mil jovens colocados 
no mercado de trabalho em 2017

Desde 2005, quando entrou 
em vigor, o programa Apren-
dizagem Profi ssional, que é 
diferente do estágio, contratou 
mais de 3,2 milhões de apren-
dizes. Para serem contratados, 
os jovens devem ter entre 14 
e 24 anos e estar matriculados 
em escola ou curso técnico. 
Não há limite de idade para 
pessoas com defi ciência. Os 
jovens recebem remuneração 
proporcional ao número de 
horas trabalhadas, com base no 
salário-mínimo e têm direito às 
garantias trabalhistas previstas 
na lei (ABr).
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OPINIÃO
O que é sucesso 

para você?
Hoje, o que não faltam 

são técnicas indicativas, 

desde as mais complexas 

até as mais simples, 

para se alcançar o 

sucesso profi ssional e 

pessoal

Geralmente, esses méto-
dos trazem a promessa 
de que, se seguirmos os 

seus passos, teremos resulta-
dos positivos. Mas o fato é que 
nem sempre o ser humano con-
segue defi nir o que representa 
o sucesso para si, afi nal essa 
palavra tem um leque de signi-
fi cados muito grande. Cada um 
tem uma ideia particular, tem 
associações mentais e emo-
cionais diferentes, mesmo que 
sejam com pequenas nuances. 

É comum seguirmos os pas-
sos de outros indivíduos que 
tiveram retornos assertivos 
como exemplo, porém o resul-
tado, muitas vezes, não é o es-
perado. Como consequência, 
temos a sensação de que nada 
deu certo e de que não somos 
capazes. Existem algumas 
atitudes - refl exões simples e 
indispensáveis - para obtermos 
o que desejamos em todas as 
áreas de nossas vidas, como a 
autoconsciência e a percepção 
sobre o que realmente importa 
para nós. 

Para ir ao alcance dos seus 
ideais, é possível destacar 
quatro atitudes essenciais: 
seja você mesmo e perceba e 
respeite a sua unicidade, o seu 
brilho e a sua energia; cuide da 
sua atitude mental - a força do 
ser humano para o sucesso se 
encontra na intencionalidade, 
e ter atenção direcionada per-
mite criar uma representação 
interna do objetivo fi nal. 

Lembre-se do poder de ter as 
metas defi nidas, negligenciá-
-las impacta no tempo, na 
força, no foco e na direção 
perdidos; crie ações para 
concretizar os seus sonhos, 

organize seus recursos e o 
seu tempo - a sabedoria não 
é puramente teoria, também 
é preciso colocar em prática. 

O sucesso não é algo estático, 
mas, sim, um estado que muda 
nos períodos da vida, algo a ser 
confi rmado periodicamente. 
Precisamos constantemente 
de novos desafi os e, com qua-
tro questões, podemos avaliar 
se estamos seguindo o caminho 
do nosso sucesso: “eu estou 
realizando os meus objetivos 
de vida?”; “estou feliz com o 
que conquistei?”; “eu cresci 
durante o caminho?”; e “outras 
pessoas se benefi ciaram com 
os meus resultados?”. 

O sucesso defi nido como 
satisfação própria vem do 
fortalecimento da autoestima, 
do reconhecer e utilizar os pró-
prios talentos. É um processo 
de evolução pessoal, em que 
três pilares se conectam: ter 
bem claro o próprio conceito e 
signifi cado de sucesso; condu-
zir a própria vida de forma ética 
e coerente com os próprios 
valores; se sentir satisfeito com 
os resultados obtidos no pas-
sado, no presente e as metas 
estabelecidas para o futuro.

Seja você a pessoa que visa 
à solução, não o problema. 
Ainda que sejamos colocados à 
prova em momentos de revés, 
sentir-se realizado é determi-
nante. Firmar expectativas 
nos resultados que envolvam 
o seu reconhecimento pessoal 
contribui para que o sucesso 
seja alcançado. 

É você quem constrói o seu 
sucesso todos os dias e merece 
desfrutar e compartilhar dele 
em todas as suas ações para 
viver como sempre desejou. 

(*) - Mestre em neuropsicologia, 
liderança educadora e especialista 

em desenvolvimento das 
competências de liderança 

organizacional e pessoal. É referência 
em ampliar o poder pessoal e a 

autoliderança das pessoas, por meio 
de palestras, coaching, treinamentos 

e livros (www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)
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Estima-se que cerca de 70 mil brasileiros que moram na Itália 

serão benefi ciados com o decreto.

A medida entrou em vigor 
no Brasil ontem (11), ao 
ser publicada no Diário 

Ofi cial da União (DOU), mas na 
Itália começa a valer amanhã 
(12). A lei havia sido aprovada 
no Congresso Nacional no dia 
20 de outubro de 2017, através 
do Decreto Legislativo nº 151, 
aprovando o acordo assinado 
em Roma quase um ano antes, 
em 2 de novembro de 2016.

A medida atinge “as carteiras 
de habilitação não provisórias, 
válidas e em vigor, expedidas 
pelas Autoridades competentes 
da outra Parte Contratante [os 
países], em conformidade com 
sua própria legislação interna, 
em favor de portadores de 
carteiras de habilitação que 
estabeleçam residência legal 
em seu território”. O texto ainda 
informa que a CNH brasileira 
“deixa de ser válida” após um 
ano a partir da data da ob-
tenção da residência legal no 

Samsung adia lançamento de smartphone dobrável para 2019.

A Samsung acaba de anunciar 
que o lançamento do smartpho-
ne com design dobrável, que 
seria revelado neste ano, foi 
adiado para 2019. A declaração 
foi dada pelo chefe da Samsung 
Mobile, Dong-Jin Koh, durante a 
Exposição Internacional de Ele-
trônicos de Consumo (CES) de 
2018, que termina hoje (12) em 
Las Vegas, nos Estados Unidos.

Em setembro do ano passado, 
Koh havia garantido que o celu-
lar dobrável seria apresentado 
no início de 2018. Inclusive, 
no último mês de dezembro 
foram registradas novas pa-
tentes do modelo. De acordo 
com o executivo, o principal 
problema do smartphone, até 
agora conhecido como o Galaxy 
X, é a interface, usabilidade e 
experiência do usuário com o 

O Ministério da Transpa-
rência e Controladoria-Geral 
da União (CGU) identifi cou 
irregularidades em 44,6 mil 
benefícios pagos pelo INSS, 
entre aposentadorias, auxílios 
e pensões. Esses pagamentos 
consomem R$ 37 milhões do 
governo federal por mês e 
totalizam uma despesa de R$ 
484 milhões ao ano.

A CGU examinou 96 tipos de 
benefício na folha de pagamen-
to de março de 2017. Dos 44,6 
mil com problemas, 13 mil já 
estão em situação de decadên-
cia (são repassados há mais de 
10 anos) e devem ser extintos. 
Os 31 mil restantes que ainda 
podem ser corrigidos e repre-
sentam uma despesa anual de 
R$ 336 milhões. As maiores irre-
gularidades foram encontradas 

nos acúmulos indevidos de au-
xílio-acidente e aposentadoria 
(12,8 mil casos), auxílio-doença 
e auxílio-acidente (8,3 mil) e 
duas concessões de pensão por 
morte (7,1 mil). 

Além dessas, há ainda situa-
ções de pessoas recebendo duas 
aposentadorias, somando esse 
benefício com auxílio-doença 
ou recebendo duas assistências 
voltadas ao trabalhador rural. 
O resultado da investigação 
da CGU foi enviado ao INSS 
com pedido de interrupção dos 
benefícios acumulados inde-
vidamente e a devolução dos 
valores aos cofres públicos. A 
CGU deu prazo até 30 de janeiro 
para que o INSS apresente um 
plano de ação com as medidas a 
serem adotadas para solucionar 
as questões identifi cadas (ABr).

O país africano é o preferido das famílias americanas para 

adotar, com casos conhecidos como o da atriz Angelina Jolie.

Número de pedidos 
de refúgio bate 
recorde 

O número de pedidos de 
refúgio no Brasil cresceu 228% 
em 2017 e chegou a 33.875, o 
maior já registrado pelo país. Os 
dados são do Comitê Nacional 
para os Refugiados (Conare), 
órgão ligado ao Ministério da 
Justiça. Em 2016, o Brasil havia 
recebido 10.308 solicitações, 
mas a cifra explodiu no ano 
passado por causa da crise 
política, econômica e social na 
Venezuela. Dos 33.865 pedidos 
de 2017, 17.865, ou 52% do to-
tal, foram de venezuelanos, que 
entram em território brasileiro 
principalmente pelo estado de 
Roraima.

Em seguida aparecem cuba-
nos (2.373), haitianos (2.362), 
angolanos (2.036) e chineses 
(1.462). O número de solici-
tações de 2016 já havia sido 
superado nos cinco primeiros 
meses de 2017. Segundo a 
convenção das Nações Unidas 
sobre o tema, só pode ser re-
fugiado alguém que, “temendo 
ser perseguido por motivos 
de raça, religião, nacionalida-
de, grupo social ou política, 
encontra-se fora do país de sua 
nacionalidade e não pode ou, 
em virtude desse temor, não 
quer valer-se da proteção dessa 
nação” (ANSA).
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iaO Parlamento da Etiópia 
aprovou uma lei que proíbe 
a adoção internacional. Com 
isso, o governo terá que deci-
dir o que vai ocorrer com as 
adoções que já estão em anda-
mento. “Agora que aprovamos 
a lei que proíbe os estrangeiros 
de adotar crianças etíopes, 
resta formular o regulamen-
to e as determinações sobre 
o que vai acontecer com os 
casos em processo”, explicou 
o diretor de Relações Públicas 
do Ministério da Mulher e da 
Infância, Alemayehu Mammo, 
que revelou que atualmente 
não há determinações claras.

Apesar de não existirem 
dados ofi ciais sobre o número 
de adoções internacionais no 
país, os casos anuais passaram 
de milhares para 400 em 2017, 
segundo Mammo. As adoções 
internacionais na Etiópia es-
tavam suspensas desde abril 
de 2017 por causa de infor-
mações de casos de abusos 
de pais adotivos a crianças 
etíopes. Na última terça-feira 
(9), o Parlamento aprovou  a 
lei que as proibe defi nitiva-
mente essas adoções.

Em um desses casos de abu-

Acordo de CNH única entre 
Brasil e Itália começa a valer
O presidente Michel Temer assinou o decreto que autoriza o reconhecimento recíproco da Carteira de 
Habilitação (CNH) entre Brasil e Itália

licitados em “casos especiais”, 
como quando há a exigência 
de adaptações do veículo em 
relação ao padrão de fábrica 
ou uso de prótese.

“O presente Acordo aplica-se 
exclusivamente às carteiras de 
habilitação emitidas antes da 
obtenção da residência, por 
parte do titular, no território 
da outra Parte Contratante. 
No caso em que as carteiras de 
habilitação sejam emitidas com 
validade provisória, aplica-se 
somente àquelas que adquiri-
ram validade permanente antes 
da obtenção da mencionada 
residência”, diz ainda o decreto.

Estima-se que cerca de 70 mil 
brasileiros que moram na Itália 
serão benefi ciados com o decre-
to. A Itália já havia implantado o 
acordo em janeiro do ano passa-
do, mas o processo acabou so-
frendo atrasos no Brasil porque 
precisou passar pela aprovação 
do Congresso (ANSA).

país europeu, enquanto para 
os italianos essa validade dura 
180 dias desde a entrada no 
território brasileiro.

A lei ressalta que um brasi-
leiro pode pedir a conversão 
da carteira “sem submeter-se 

a exames teóricos e práticos” 
somente se morar na Itália 
“há menos de quatro anos, 
tendo como referência a data 
em que apresenta o pedido 
de conversão”. Os testes para 
obter o documento só serão so-

Etiópia proibe a adoção de crianças 
locais por pais estrangeiros

so, um casal adotivo americano 
recebeu uma condenação de 37 
e 28 anos de prisão (a mulher 
e o marido, respectivamente) 
em 2013 por deixar que sua 
fi lha, adotada na Etiópia em 
2008, morresse de fome e frio. 
O país africano é o preferido 
das famílias americanas para 
adotar, com casos conhecidos 
como o da atriz Angelina Jolie. 
Mammo explicou que a princi-
pal razão da aprovação da lei “é 
prevenir os abusos e as crises 
de identidade que as crianças 
adotadas sofrem”.

O Ministério da Mulher e da In-

fância trabalha para estabele-
cer mecanismos com o objetivo 
de favorecer as adoções dentro 
do próprio país. “Acreditamos 
que há demanda sufi ciente 
para adotar crianças dentro 
da Etiópia e assim ajudá-las a 
crescer na sua própria cultura 
e manter sua identidade”, disse 
Mammo. Segundo ele, muitas 
famílias que davam seus fi lhos 
para adoção o faziam por moti-
vos econômicos, embora nem 
sempre porque vivessem em 
situações de pobreza ou não 
pudessem mantê-los (ABr/
EFE).

Adiado o lançamento do 
smartphone dobrável

modelo. Além disso, a Samsung 
também informou que o smar-
tphone Galaxy S9 será lançado 
no dia 26 de fevereiro, quando 

ocorre o Mobile Word Congress, 
evento de tecnologia voltado 
para dispositivos móveis, na 
Espanha (ANSA).

CGU identifi ca acúmulo 
irregular em 44 mil 
benefícios do INSS

Divulgação

Equador confi rma 
cidadania a Julian 
Assange

O governo do Equador confi r-
mou ontem (11) que concedeu 
a nacionalidade ao fundador do 
site Wikileaks, Julian Assange. 
O australiano tem uma cédula 
equatoriana com um “código 
correspondente à província de 
Pichincha” e recebeu um pas-
saporte do país no dia 21 de de-
zembro do ano passado. Assange 
mora na Embaixada do Equador 
em Londres há mais de cinco anos 
e é protegido pelas autoridades 
do país para não ser preso por 
denúncias de estupros feitas por 
duas mulheres na Suécia. 

As acusações foram arquiva-
das, mas o medo do australiano 
é ser preso assim que deixar a 
sede da embaixada.  O temor 
do fundador do Wikileaks, que 
revelou milhares de documentos 
secretos dos Estados Unidos, é 
que a acusação seja uma “des-
culpa” para extraditá-lo para os 
EUA, onde responderia por vazar 
os dados sigilosos. A chanceler 
do país, Maria Fernanda Espi-
nosa, afi rmou  que a situação 
de Assange é “insustentável” do 
ponto de vista humano e que está 
planejando uma “mediação” para 
encontrar uma solução (ANSA).
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Transformação digital: 
como lidar com o legado

A transformação digital 

é uma megatendência 

que veio para fi car. A 

afi rmação pode até soar  

clichê, mas não há como 

escapar da realidade

Com tecnologias surgindo 
todos os anos e a estraté-
gia de dados ganhando 

tração no mercado, empresas 
voltam suas atenções, cada vez 
mais, para a inovação em busca 
de disrupção de modelos de 
negócios. A IDC aponta que, 
até o fi nal de 2019, os gastos 
com transformação digital no 
mundo devem chegar a R$ 1.7 
trilhão, um aumento de 42% na 
comparação com 2017.

Uma das principais dúvidas 
de CIOs e organizações em 
geral é sobre o legado. Pra-
ticamente todos os projetos 
demandam, primeiramente, a 
compreensão da infraestrutura 
instalada para, em seguida, 
escolher quais soluções serão 
integradas e o que é necessário 
para dar o próximo passo rumo 
ao futuro digital.

A cultura digital muda per-
fi s profi ssionais, métodos de 
gestão e ambiente de TI. Isso 
não signifi ca, no entanto, que 
organizações tradicionais e 
nascidas no meio analógico - e 
muito antes do surgimento de 
conceitos como inteligência 
artifi cial, machine learning, 
big data e Internet das Coi-
sas (IoT, da sigla em inglês) 
-  devam começar do zero. O 
legado deve ser incluído para 
que CIOs e negócios como um 
todo alcancem, efetivamente, 
os benefícios da transformação 
digital, como otimização de re-
cursos, agilidade de processos 
e diminuição de custo.

A jornada, no entanto, não 
é simples. O legado é um dos 
componentes mais importan-
tes para entender o momento 
da  empresa, de forma que ela 
possa chegar ao futuro, pois 
permite uma avaliação sobre o 
nível de importância de siste-

mas e hardware considerados 
ultrapassados, mas que ainda 
são essenciais para a manuten-
ção do negócio. É justamente 
por esse grau de variação no 
uso de ferramentas e solu-
ções que não existe um norte 
absoluto quando se fala em 
integração da infraestrutura.

O momento atual é híbrido, 
pois, do ponto de vista fi nan-
ceiro, é impossível promover 
uma atualização tecnológica 
completa da organização. 
Quando se fala no conceito de 
tecnologias colaborativas, por 
exemplo, existente na América 
Latina desde os anos de 1990, 
muitas empresas mantêm 
diversas formas para garantir 
a comunicação a qualquer 
momento ou lugar, em um 
ambiente hiperconectado. 

A conectividade desse am-
biente demanda uma coexis-
tência entre o novo e o antigo: 
por um lado empresas adotam 
soluções utilizando a internet 
pública e a nuvem, enquanto 
por outro, ainda dependem de 
data centers tradicionais para 
manter dados armazenados. A 
atualização do parque antigo 
e a construção de ambientes 
digitais dependem de uma 
política estratégica de negó-
cios bem defi nida e de comum 
acordo da TI com demais áreas 
organizacionais. 

Enquanto algumas empresas 
se transformam para encontrar 
espaço no mundo digitalizado, 
outras já nasceram nesse con-
texto e estão 100% digitais, 
fazendo uso de tecnologias 
fl exíveis e programáveis no 
lugar do de caixas pesadas 
e não adaptáveis. Integrar o 
legado e o contemporâneo de 
maneira sustentável é questão 
de sobrevivência. 

Afi nal, todos caminham para 
a era do cliente, em que a ex-
periência do usuário é o foco 
para manter competitividade 
no mercado.

 
(*) -É diretor de pré-vendas e

parcerias para América Latina da
Orange Business Services

(www.orange-business.com).

Samir El Rashidy (*)

A - Anatomia Humana
Até o dia 9 de fevereiro, o Museu de Anatomia Humana da USP tem 
programação especial. De terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 
16h, recebe o público sem a necessidade de agendamento ou inscrição. 
O acervo  começou com os trabalhos e a coleção pessoal do anatomista 
e médico italiano, Alfonso Bovero. Na entrada há uma linha do tempo 
ilustrada contando uma breve história da anatomia. Os visitantes podem 
transitar pelo sistema nervoso central e periférico, sistema muscular, 
sistema esquelético, sistema articular, sistema circulatório, sistema 
respiratório, sistema digestório e sistema urogenital. O museu fi ca no 
prédio III do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, localizado na Av. 
Prof. Lineu Prestes, 2.415, Cidade Universitária. Mais informações: site 
(http://museu.icb.usp.br/).

B - Processo Seletivo
A Wirecard Brasil está recrutando profi ssionais de TI interessados em 
compor o time global de DevOps da empresa. Ao todo, serão disponi-
bilizadas 40 vagas para atuar no segmento de tecnologia na sede da 
Wirecard localizada na Alemanha, e fi lial em Singapura. A Edge Brasil, 
consultoria especializada em RH será responsável pelo processo seletivo 
e gerenciamento de talentos, em parceria com a subsidiária brasileira 
e a Wirecard na Alemanha. O time que será formado terá como missão 
gerir todos os sistemas e infraestrutura de operações em mais de 30 
países. A Wirecard criou mais de 50 empregos permanentes no Brasil 
em 2017, o que levou o time quase 300 funcionários. Para saber mais 
e realizar sua inscrição, acesse: (https://edgebrasil.compleo.com.br/).

C - Burger no Busão
Uma hamburgueria com a cozinha a bordo de ônibus importados antigos e 
originais é algo que chama a atenção, não é? Se os ônibus permanecerem 
em locais fi xos e ainda houver no seu entorno um ambiente descolado 
com uma cozinha trabalhando itens de qualidade e muito sabor, a receita 
para o sucesso está escrita, certo? Isso é justamente o que aconteceu 
com o Busger, rede de hamburguerias sobre rodas, que fechou o ano com 
cinco unidades em operação, sendo três franqueadas e duas próprias e 
outras quatro prestes a inaugurar, totalizando, assim, 9 unidades. Para 
2018, está previsto chegar à marca de 20 busões em atividades. O modelo 
de franquia tem investimento na ordem de R$ 400 mil reais para o início 
das atividades. Saiba mais em (www.busger.com.br).

D - Formação para Docentes
Garantir a melhoria da qualidade de ensino na rede pública do Estado. 
Este é o objetivo do Programa Rede São Paulo de Formação Docente 
(Redefor), voltado à capacitação profi ssional de educadores da rede 
estadual. Por meio de parcerias com a USP, UNICAMP e UNESP, a ini-
ciativa une diferentes áreas do conhecimento em cursos de formação 
continuada aos profi ssionais do Quadro do Magistério. Os temas são 
variados como Cálculo III para Engenharia, Introdução à Bioquímica, 
Astronomia, Geometria Analítica e vetores, entre tantos outros. Além 
das aulas, é possível acessar o material didático e bibliografi a das disci-
plinas. Mais informações em (http://www.educacao.sp.gov.br/redefor). 

E - Hackathon no Rio 
A Stefanini, uma das mais importantes provedoras globais de soluções de ne-
gócios baseadas em tecnologia, promove no próximo dia 19, em seu escritório 
na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro hackathon local, uma maratona de 
tecnologia e inovação para profi ssionais com mentes criativas, que gostam de 
desafi os e querem ver suas ideias saírem do papel. Os participantes, que serão 
divididos em grupos de até cinco pessoas, terão como desafi o desenvolver uma 
solução diferenciada e economicamente viável para que as empresas possam 
aprimorar a experiência do usuário do setor de telecomunicações, por meio 
de produtos e serviços. O Hack With Stefanini, como é chamado o hackathon, 
é gratuito e está aberto. Inscrições (http://stefanini.com/hackathon/). 

F - Colheita de Uvas 
Entre os meses de janeiro e fevereiro, ocorre a já famosa temporada da 
vindima, época da colheita de uvas na região do Vale dos Vinhedos, no sul 
do país. A vinícola Casa Valduga abre suas portas para quem tem interesse 
em conhecer todo o processo de elaboração dos seus renomados rótulos. 
É uma grande oportunidade de passar dias imersos no universo da vinícola, 
participando desde a colheita das uvas até a tradicional “pisa”, onde começa 
o processo de produção de umas das bebidas mais populares do mundo. A 
temporada ocorre entre os dias 18 de janeiro a 18 de fevereiro, com uma 
programação diária que inclui almoços, jantares e a colheita e “pisa” das 
uvas. Informações tel. (54) 2105-3154 ou (eventos@famigliavalduga.com.br). 

G - Adaptação ao eSocial 
Uma recente pesquisa da Fenacon revelou que somente 4,4% das 
empresas brasileiras dizem estar prontas para a operação do novo 

sistema do eSocial. O levantamento também apontou que 42,9% das 
companhias ainda não iniciaram a implantação, enquanto o restante 
está começando a se adaptar agora (29,1%), ou em fase intermediária 
(23,7%). Nesse cenário desafi ador, a Questor vem desenvolvendo 
projetos customizados que ganham importância no apoio às empresas 
nesse momento de transformação organizacional para adaptação. Sua 
tecnologia vem facilitando a adoção do novo modelo do governo em 
centenas de empresas benefi ciando milhares de usuários. Confi rme 
em (www.questor.com.br).

H - Empreendedorismo e Finanças
O SuperShopping Osasco e o Senac oferecem mais de 20 workshops gra-
tuitos para quem quer aproveitar os dias de folga para estudar e aprender 
novas atividades este mês. As ofi cinas serão ministradas por docentes 
do Senac e acontecem até o próximo dia 27. É possível se capacitar 
para ter uma renda extra ou montar o próprio negócio, por exemplo, 
com as ofi cinas de gastronomia, empreendedorismo e artesanato. Outra 
novidade são os workshops de Moda, Design de Interiores e TI, em que 
os participantes vão aprender mais sobre dress code, luzes na decoração 
de ambientes e automação. As crianças podem aproveitar o período de 
férias escolares nas ofi cinas de biscoitos divertidos, foto-lembrança e 
mini pizzas. Mais informações: (www.supershoppingosasco.com.br) e 
(www.sp.senac.br/senacosasco). 

I - Verão Premiado
A estação mais quente do ano chegou e, com ela, a Casa de Bolos, 
rede especializada em bolos caseiros, trouxe junto o Verão Premiado. 
A campanha promocional irá sortear três automóveis Renault, modelo 
Kwid Life 0km, para aqueles que forem às lojas e adquirirem dois bolos, 
de qualquer valor monetário, e responderem corretamente à questão: 
“Qual a melhor loja de bolos caseiros do Brasil?”. A promoção ocorre até 
31 de março e, os sorteios, nos dias 31/1, 28/2 e 9/4. A Casa de Bolos é 
uma rede que conta mais de 300 unidades. A soma dos prêmios totaliza 
cerca de R$ 90.000,00 e o regulamento completo poderá ser consultado 
pelo site: (http://www.casadebolos.com.br/promocoes/verao-premiado-
-casa-de-bolos/).

J - Profi ssionais de Enfermagem
Entre os dias 3 e 4 de abril, no Transamerica Expo Center, acontece o 
Congresso de Desenvolvimento Profi ssional em Enfermagem, Condepe 
2018, que fará uma completa revisão dos conhecimentos dessa área 
de cuidados aos pacientes, com as principais novidades científi cas, os 
avanços em terapias, além de focar na qualifi cação prática de enfermei-
ros, técnicos e auxiliares de enfermagem. No evento, serão tratadas em 
profundidade questões como urgência e emergência, terapia nutricional 
e intensiva, feridas e estomas, traumas, estética e saúde, enfermagem 
forense, entre outras. Também terá um painel específi co para debater a 
atuação profi ssional em Estética. Inscrições e mais informações: (www.
condepe2018.com.br).
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D - Formação para Docentes
Garantir a melhoria da qualidade de ensino na rede pública do Estado. 

Como o recolhimento se dará sobre o salário de janeiro, as 

novas faixas só entrarão em vigor em fevereiro.

Os aposentados e os pen-
sionistas que recebem mais 
de um salário mínimo terão 
reajuste de 2,07%, informou 
o Ministério da Fazenda. O 
reajuste equivale à variação 
do INPC em 2017, anuncia-
do pelo IBGE. O índice, que 
mede a variação de preços 
para famílias que ganham de 
um a cinco salários mínimos, 
registrou variação menor que 
o IPCA, que fechou o ano 
passado em 2,95%.

Com o reajuste, o teto das 
aposentadorias e pensões da 
Previdência Social sobe de 
R$ 5.531,31 para R$ 5.645,80. 
Quem recebe benefícios que 
equivalem ao salário mínimo, 
que passou de R$ 937 para 
R$ 954, terá reajuste menor, 
de 1,81%. A portaria também 
reajustou as faixas de contri-
buição dos trabalhadores para 
o INSS. A contribuição de 8% 
passa a valer para quem rece-

Chuvas contribuíram para a projeção de aumento de 2,2% na 

safra agrícola deste ano. Prognósticos indicam produção de 

224,3 milhões de toneladas.

Os últimos prognósticos 
apontam para uma pro-
dução total de cereais, 

leguminosas e oleaginosas de 
224,3 milhões de toneladas, 
ainda assim resultado 6,8% 
menor do que a safra recorde de 
2017. As informações constam 
do terceiro prognóstico para 
a safra 2018, referentes ao 
levantamento divulgado ontem 
(11), no Rio de Janeiro, pelo 
IBGE. Os dados confi rmam as 
expectativas de que a safra de 
2018 será bem inferior à safra 
recorde do ano passado.

O prognóstico da safra de 
grãos para 2018 aumentou de 
219,5 milhões de toneladas para 
224,3 milhões. O aumento, em-
bora não reverta a expectativa 
de safra menor em 2018, ocor-
reu em razão da abundância 
de chuvas no ultimo mês do 
ano passado. “Em novembro, 
a estiagem prolongada tinha 
levado a um atraso no início do 
plantio, mas a abundância de 
chuvas em dezembro mudou 

O Índice Geral de Preços-Mer-
cado (IGP-M), usado no reajuste 
de contratos de aluguel, registrou 
taxa de infl ação de 0,75% na pri-
meira prévia de janeiro. A taxa 
é ligeiramente mais alta do que 
a anotada na primeira prévia de 
dezembro (0,73%), segundo dados 
divulgados ontem (11), no Rio de 
Janeiro, pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Em 12 meses, o 

IGP-M acumula defl ação (queda 
de preços) de 0,41%.

A alta da taxa foi infl uenciada 
pelos preços no atacado, medidos 
pelo Índice de Preços ao Produ-
tor Amplo, cuja infl ação subiu de 
0,96% em dezembro para 1,03% 
em janeiro. O Índice de Preços ao 
Consumidor, que analisa o varejo, 
manteve a mesma taxa de infl ação 
nos dois períodos: 0,30% (ABr).

Mercado reduz 
projeção de défi cit 
primário do governo 

Instituições fi nanceiras consul-
tadas pelo Ministério da Fazenda 
reduziram a previsão do défi cit 
primário do governo central 
(Tesouro Nacional, Previdência 
Social e Banco Central) este ano 
de R$ 155 bilhões para R$ 153,944 
bilhões. O número está abaixo do 
Orçamento, que prevê um défi cit 
primário de R$ 157 bilhões para 
2018.

A projeção consta da pesquisa 
Prisma Fiscal, elaborada pela Se-
cretaria de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda, com base 
em informações de instituições 
fi nanceiras do mercado. O resul-
tado foi divulgado ontem (11), em 
Brasília. Para 2019, a estimativa 
de défi cit fi cou em R$ 120,960 
bilhões, contra R$ 125,513 bilhões 
calculados no mês passado, tam-
bém abaixo da meta para o ano, 
de R$ 139 bilhões. 

A projeção de arrecadação das 
receitas federais em 2018 fi cou 
em R$ 1,446 trilhão, abaixo da 
estimativa anterior: R$ 1,450 tri-
lhão. A estimativa para a receita 
líquida é de R$ 1,217 trilhão este 
ano, um aumento em relação ao 
último cálculo: R$ 1,214 trilhão. 
A pesquisa apresenta também a 
projeção para a dívida bruta do 
governo geral que, na avaliação 
das instituições fi nanceiras, deve 
fi car em 76% do PIB, ante a previ-
são anterior de 77,21% para este 
ano (ABr).
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Chuvas elevam em 2,2% 
previsão da safra para este ano

A intensidade das chuvas de dezembro determinou uma projeção de aumento de 2,2% na safra 
agrícola deste ano

respectivamente. Por enquan-
to, “a previsão é de uma safra 
anual menor do que a de 2017, 
estimada em 240,6 milhões de 
toneladas. “É importante lem-
brar que a base de comparação 
é bem alta, porque em 2017 
tivemos uma safra recorde. Por 
isso, a variação do volume total 
deve ser negativa, mas ainda 
assim está bem melhor do que 
prevíamos em novembro”, disse 
Carlos Alfredo.

Entre os cinco produtos de 
maior importância para a próxi-
ma safra, três devem apresentar 
variações negativas na produ-
ção: arroz em casca (-5,9%), 
milho 1ª safra (-14,4%) e soja 
em grão (-2,4%). As possíveis 
variações positivas são: algodão 
herbáceo em caroço (4,7%) e 
feijão 1ª safra (5,0%). Neste 
prognóstico, as informações de 
campo representaram 98,1% 
da produção nacional previs-
ta, enquanto que as projeções 
responderam por apenas 1,9% 
do total agora estimado (ABr).

esse quadro, levando a um 
ajuste nos prognósticos de área 
colhida e volume de produção 
do arroz, da soja e da primei-
ra safra do milho”, explica o 
pesquisador do IBGE, Carlos 
Alfredo Guedes.

Segundo ele, juntos “estes 
três produtos constituem quase 

95% da estimativa de produção 
nacional de grãos”. As últimas 
projeções indicam que a safra 
de soja em 2018 deverá atingir 
112,3 milhões de toneladas, a de 
arroz será de 11,7 milhões de to-
neladas e as duas safras de milho 
deverão fi car em 26,6 milhões 
e 57,9 milhões de toneladas, 

Aposentados que ganham mais que 
o mínimo terão reajuste de 2,07%

be até R$ 1.693,72. Quem ganha 
entre R$ 1.693,73 e R$ 2.822,90 
pagará 9% e quem recebe de R$ 
2.822,91 até o teto contribuirá 
com 11% do salário. 

Como o recolhimento se dará 
sobre o salário de janeiro, as 
novas faixas só entrarão em 

vigor em fevereiro. As faixas 
do salário-família também so-
freram reajuste. A cota de R$ 
45 valerá para os segurados que 
ganham até R$ 877,67. Para 
quem recebe entre R$ 877,68 e 
R$ 1.319,18, a cota correspon-
derá a R$ 31,71 (ABr).

Índice que reajusta aluguel 
tem infl ação de 0,75% 



Cruzamento de dados 
ajudam no

combate à corrupção

2017 foi um ano 

intenso no cenário 

político e econômico no 

Brasil. Vimos diversas 

acusações, prisões, 

delações premiadas, 

omissões, e nenhuma 

certeza de que os 

corruptos pagarão, de 

fato, por seus atos

Existe um ponto curioso 
nesse meio, como os 
investigadores conse-

guem mapear todas as ações 
dos envolvidos em escândalos 
e roubos? Como ter acesso 
aos dados que evidenciam tais 
crimes? Eliminar esse gap não 
é fácil, mas os órgãos públicos 
estão sempre trabalhando para 
aprimorar esse processo tão 
árduo de juntar todas as peças 
deste enorme quebra-cabeça. 

Para apoiá-los, hoje já é pos-
sível contar com a expertise 
de empresas que desenvolvem 
soluções capazes de cruzar 
grandes volumes de dados 
(big data) e utilizar os avanços 
da computação em nuvem 
atrelada à inteligência artifi -
cial para ajudar no combate à 
corrupção. Temos um exemplo 
recente do Ministério Público 
de Pernambuco (MPPE), que 
inaugurou um laboratório de 
tecnologia contra a lavagem 
de dinheiro. 

Ao meu ver, o uso de ferra-
mentas tecnológicas são gran-
des aliadas contra o avanço da 
corrupção e impactam posi-
tivamente toda a população. 
Por meio do cruzamento de 
dados, é possível fazer uma 
análise mais precisa e profunda 
das informações que levam a 
fatos e provas e agilizam alguns 
processos de investigações 
de crimes, como a corrupção 
e lavagem de dinheiro, por 
exemplo. 

A utilização de soluções in-
teligentes é uma das principais 
saídas que resultam em ganhos 
para todos os lados, tanto 
para a população quanto para 

quem trabalha arduamente 
todos os dias para desvendar 
os mistérios e armadilhas que 
envolvem, por exemplo, a 
Operação Lava Jato (grande 
case de investigação de 2017). 
As instituições ganham maior 
controle, governança e visibi-
lidade, e os agentes, um aliado 
poderoso e efi ciente capaz de 
automatizar e monitorar todos 
os processos, tarefa humana-
mente inviável se feita manual-
mente, demandando soluções 
tecnológicas mais inteligentes. 

Para se ter uma ideia, a pla-
taforma upMiner da empresa 
upLexis tem acesso a mais de 
500 fontes de informações pú-
blicas e privadas, entre pessoas 
físicas e jurídicas. Por meio da 
ferramenta, os órgãos governa-
mentais conseguem ter acesso 
a todos os dados necessários 
para abrir ou concluir investi-
gações importantes, de forma 
rápida, segura e precisa. 

Por fi m, vale fi car atento 
à movimentação dessas tec-
nologias, que vieram para 
ajudar ainda mais no combate 
à corrupção do nosso país. Eu 
pessoalmente acredito que a 
corrupção possa ser combatida 
através de maiores controles e 
educação no campo da ética e 
moral, investindo constante-
mente em compliance e tecno-
logia. O homem pode sucumbir 
ao suborno e à fraude, mas 
uma máquina ou programa de 
computador jamais. 

Tenho certeza que boas notí-
cias nos esperam nos próximos 
meses, basta acreditarmos na 
competência de quem está à 
frente das negociações e na 
eficiência evolutiva dessas 
soluções. Afi nal, o que nós 
queremos é um país livre de 
roubalheiras e de políticos 
corruptos!

(*) - É CEO da upLexis, uma empresa 
de software que desenvolve 

soluções de busca e estruturação 
de informações extraídas de 

grandes volumes de dados (Big 
Data), gerando relatórios gráfi cos e 

analíticos para a melhor
tomada de decisão

(www.uplexis.com.br).

Eduardo Tardelli (*)
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Um grupo de legisladores re-
publicanos dos Estados Unidos 
(EUA) os detalhes de uma lei 
de imigração que conta com 
o apoio do presidente Donald 
Trump. O projeto propõe dar 
aos “sonhadores” a possibi-
lidade de residir legalmente 
no país, embora não abra 
qualquer caminho para a ci-
dadania. Os promotores da lei, 
entre eles Bob Goodlatte e o 
porto-riquenho Raúl Labrador, 
apresentaram um projeto que 
atende aos “quatro pilares” 
estabelecidos por Trump e um 
grupo de legisladores.

A medida aborda o futuro 
dos 690 mil jovens que che-
garam aos EUA quando eram 
crianças, conhecidos como 
“sonhadores”, e que se bene-
fi ciaram do programa Daca, 
promulgado em 2012 pelo 
então presidente Obama e 
suspenso em setembro do ano 
passado por Trump. A inicia-
tiva dos republicanos propõe 
que os benefi ciários do Daca 
possam acessar uma licença 
migratória, que lhes permita 
residir legalmente nos EUA 

sem serem deportados durante 
três anos e com a possibilidade 
de renovar essa autorização 
indefi nidamente. 

Dessa forma, o projeto não 
abre a porta para obter a ci-
dadania americana, um dos 
pontos-chaves para a oposição 
democrata. Em segundo lugar, 
o projeto destina US$ 30 bilhões 
para a construção do muro com 
o México e, além disso, inclui a 
eliminação da chamada “loteria 
de vistos”, que benefi cia anual-
mente cidadãos de países com 
baixa taxa de imigrantes para 
os Estados Unidos.

A iniciativa também procura 
acabar com os defensores da 
restrição da imigração legal aos 
EUA, batizada como “migração 
em cadeia”, ou seja, um sistema 
que permite a cidadãos ame-
ricanos e aos que têm green 
cards (cartão de residência 
permanente) facilitar a entrada 
de familiares no país. Com a 
proposta, os níveis de imigração 
para os EUA seriam reduzidos 
em 25% no total, de acordo com 
resumo divulgado à imprensa 
(ABr/ EFE).

O projeto aborda o futuro dos 690.000 “dreamers” (sonhadores), 

os indocumentados chegados aos EUA enquanto crianças.

Regras para 
comercialização de 
cosméticos orgânicos

A Câmara analisa proposta 
que cria regras para a comercia-
lização de cosméticos orgânicos. 
O texto, de autoria da senadora 
Marta Suplicy (PMDB-SP), 
acrescenta os dispositivos na 
Lei de Vigilância Sanitária sobre 
Produtos Farmacêuticos. Para 
ser registrado como cosmético 
orgânico, um produto deve 
antes ter seus insumos certifi -
cados conforme prevê a Lei dos 
Orgânicos, ou seja, terem sido 
obtidos em sistema orgânico 
de produção agropecuário ou 
oriundos de processo extrativis-
ta sustentável e não prejudicial 
ao ecossistema local.

“A falta de regulação de cos-
méticos orgânicos afeta negati-
vamente a relação de confi ança 
necessária entre produtor e 
consumidor e o controle de 
qualidade dos produtos, além 
de prejudicar a presença das 
empresas nacionais no mercado 
interno e internacional”, disse 
a autora. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisada pelas comissões de 
Seguridade Social e Família; de 
Meio Ambiente; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Foi publicada no DOU 
desta quarta-feira (10) a Lei 
13.604/18, que determina 
que os estados encaminhem 
os índices de elucidação de 
crimes ao Sistema Nacional 
de Informações de Segurança 
Pública, Prisionais e sobre 
Drogas (Sinesp). A lei teve 
origem no projeto do deputa-
do Pedro Paulo (PMDB-RJ). 
A inclusão dos dados deve ser 
feita de forma padronizada e 
categorizada, e as informações 
do Sinesp ainda terão que ser 
divulgadas na internet. Esta-
dos como São Paulo e Rio de 
Janeiro, este último por meio 
do Instituto de Segurança 
Pública, já fazem isso.

O Sinesp é uma das ferra-
mentas usadas para a coleta 
de dados sobre segurança 
pública, gerando informações 
para a condução de políticas 
do setor. A lei do Sinesp prevê 
que se o estado deixar de for-
necer ou atualizar seus dados 
não poderá receber recursos 
nem celebrar parcerias com 
a União para fi nanciamento 
de programas, projetos ou 

Pedro Paulo: A inclusão desta taxa no Sinesp ajudará muito 

nas ações de combate à violência.

Está em análise na Câmara proposta que altera 
o Código Civil para permitir a ação policial, sem 
necessidade de ordem judicial, na retirada de in-
vasores de propriedade privada. A medida afeta, 
sobretudo, os casos de invasões de terras motiva-
das por disputas agrárias. A lei já permite que o 
proprietário expulse o invasor por conta própria, 
desde que não haja excesso de violência. 

De acordo com o projeto do deputado André Amaral 
(PMDB-PB), o proprietário poderá requisitar direta-
mente o auxílio policial, sem que o caso seja analisado 
por um juiz. Para tanto, deverá apresentar escritura 

pública que comprove a propriedade do imóvel. O 
autor argumenta que a solução pela via judicial é 
“demorada, em face dos diversos procedimentos pro-
cessuais cabíveis, o que produz insegurança jurídica 
e desestimula determinadas atividades econômicas”.

Ainda segundo André Amaral, “a invasão priva o 
proprietário da utilização do bem, impede o direito 
de habitação, produz traumas psicológicos e emo-
cionais, além de prejuízos fi nanceiros e morais que 
nunca serão ressarcidos”. A proposta será analisada 
de forma conclusiva pelas comissões de Segurança 
Pública; e de Constituição e Justiça (Ag.Câmara)

Entre as principais inicia-
tivas neste setor a serem 
examinadas pelos sena-

dores está o projeto do senador 
Lasier Martins (PSD-RS), que 
estabelece o incentivo ao des-
porto como um dos princípios 
da educação nacional, bem 
como a possibilidade de aporte 
de recursos públicos para o 
incentivo à prática do esporte 
na escola. O relator, senador 
Cristovam Buarque (PPS-DF), 
disse que o estímulo ao despor-
to educacional deve ocorrer 
de forma ampla e continuada, 
incluindo a descoberta, a for-
mação e o incentivo de novos 
talentos desportivos.

Em 2017, a Comissão de Edu-
cação aprovou dois projetos que 
ampliam o fomento ao esporte. 
Um deles, do senador Roberto 
Rocha (PSDB-MA), aumenta 
de 1% para 2% a possibilidade 
de dedução do Imposto de 
Renda para o setor. A matéria 
está pronta para ser votada em 
decisão fi nal. De acordo com o 

O estímulo ao desporto educacional deve ocorrer de

forma ampla, incluindo a descoberta, a formação

e o incentivo de novos talentos desportivos.

Está pronta para ser votada 
na Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado a proposta 
altera as regras do concurso 
público. De autoria do senador 
Paulo Paim (PT-RS), estabele-
ce que o poder público fi cará 
obrigado a nomear todos os 
candidatos aprovados dentro 
do número de vagas ofereci-
do. Também estabelece que 
o número de vagas ofertadas 
no certame deve ser igual ao 
número de cargos ou empre-
gos vagos e veda a realização 
de concurso público exclu-
sivamente para formação de 
cadastro de reserva. 

Se a administração tiver a 
intenção de fazer reserva, o 
número de vagas para essa 
condição não poderá exceder 
a 20% dos cargos a serem 
preenchidos, individualmente 
considerados. O poder público 
também fi ca proibido de realizar 
novas provas, caso ocorram, 
dentro do prazo de validade de 
concurso público anterior, novas 
vacâncias nos cargos previstos 
no edital, devendo ser aprovei-

O poder público fi cará obrigado a nomear todos os candidatos 

aprovados dentro do número de vagas oferecido.

Venda de bebidas perto 
de rodovias federais 
pode ser proibida

Projeto que proíbe a venda de 
bebidas alcoólicas prontas para con-
sumo nos estabelecimentos situados 
às margens das rodovias federais 
espera decisão fi nal da Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado e, 
se aprovado sem emendas, poderá 
seguir para a Câmara. De autoria do 
ex-senador Marcelo Crivella (PRB-
-RJ), o projeto  foi aprovado pela 
Comissão de Assuntos Sociais, mas 
recebeu substitutivo do senador 
Valdir Raupp (PMDB-RO), relator na 
Comissão de Assuntos Econômicos.

Ao apresentar o texto alternativo 
ao projeto original, Raupp não consi-
derou razoável estender a proibição 
da venda de bebidas alcoólicas aos 
postos de venda de combustíveis 
localizados em áreas urbanas, fora 
das margens das rodovias. O relator 
na CCJ, Paulo Paim (PT-RS) concor-
dou. Ele apresentou uma emenda 
de redação para ajustar a mudança 
sugerida por Raupp.

“Existem em qualquer perímetro 
urbano inúmeros pontos de venda de 
bebidas alcoólicas, como bares, res-
taurantes e supermercados. Nesse 
sentido, a medida proposta revela-
-se inócua para os fi ns almejados, 
além de inserir uma diferenciação 
sem fundamento entre os agentes 
econômicos atuantes no mercado. 
Acertada, portanto, a modifi cação 
realizada no projeto pela Comissão 
de Assuntos Econômicos”, acentuou 
Paim na emenda.

Para embasar o projeto, Crivella 
citou o estudo feito em 2003 pelo 
Ipea, estimando em R$ 5,3 bilhões 
por ano os custos dos acidentes em 
aglomerações urbanas. Nas rodovias, 
a estimativa é de que o custo tenha 
atingido R$ 22 bilhões em 2006. 
Citou ainda o estudo ‘Global status 
report on road safety’, produzido 
pela OMS, segundo o qual uma 
pessoa com concentração de álcool 
no sangue de um grama por litro 
tem seu risco de envolvimento em 
acidentes de trânsito aumentado em 
cinco vezes (Ag.Senado).

Peter Foley/ EPA
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Incentivo à prática esportiva é 
tema de vários projetos no Senado
Em um ano marcado por importantes eventos esportivos, como a Copa do Mundo na Rússia, o tema 
estará em destaque também no Senado

as empresas que patrocinem 
projetos aprovados pelo Minis-
tério do Esporte. Aprovada em 
maio na Comissão, a matéria 
está em análise sob relatoria 
na senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM).

A preocupação com a segu-
rança nos eventos esportivos 
também é foco de várias ma-
térias que estão em análise no 
Senado. No mês de setembro, 
a Comissão de Constituição e 
Justiça aprovou um projeto que 
estabelece que integrantes de 
torcidas organizadas que pro-
moverem tumultos, confl itos ou 
atos de vandalismo em estádios 
e outros locais públicos pode-
rão ser condenados à prisão 
pelo período de um a quatro 
anos. Do senador Armando 
Monteiro (PTB-PE), o projeto 
já foi enviado à Câmara. “É 
um novo marco para combater 
esses comportamentos e essa 
selvageria que é absolutamente 
inaceitável”, disse o senador 
(Ag.Senado).

relator, senador Paulo Rocha 
(PT-PA), o projeto multiplicará 
por oito o atual número de po-
tenciais empresas doadoras ou 
patrocinadoras e ainda dobrará 
o valor dos recursos que cada 
uma delas pode direcionar para 
o esporte.

A outra proposta, do senador 
Romário (Pode-RJ), estende 
até 2025 o prazo de validade 
da Lei de Incentivo ao Espor-
te - hoje o prazo é até 2022. O 
projeto também amplia a possi-
bilidade de dedução do Imposto 
de Renda, de 1% para 4%, para 

Sistema de Informações de Segurança 
Pública terá taxa de elucidação de crimes

ações de segurança pública e 
do sistema prisional, de acordo 
com regulamento.

Já constam no Sistema in-
formações sobre ocorrências 
criminais registradas; registro 
de armas de fogo; entrada e 
saída de estrangeiros; pessoas 
desaparecidas; execução penal 
e sistema prisional; recursos 
humanos e materiais dos ór-
gãos e entidades de segurança 
pública; condenações, penas e 
mandados de prisão; além de 
repressão à produção, fabrica-

ção e tráfi co de drogas.
O autor do projeto que deu 

origem à lei argumenta que 
a análise das estatísticas cri-
minais é fundamental para a 
gestão da segurança pública 
e a omissão desses dados, 
mesmo que por categorização 
divergente, compromete as 
ações de combate à violência. 
Para Pedro Paulo, a taxa de 
elucidação de crimes é, talvez, 
o único meio de aferir com 
clareza e objetividade a efi ci-
ência da polícia (Ag.Câmara).

Alterações nas regras de concursos 
públicos já podem ser votadas

tados os candidatos aprovados 
no concurso ainda válido. 

Segundo Paim, a proposta 
“tem por objetivo remediar as 
mazelas” enfrentadas pelos 
candidatos, que muitas vezes 
têm de recorrer ao Judiciário, e 
“fazer justiça aos candidatos que 
disputam uma vaga no serviço 
público”. Ele classifi ca a fi gura do 
concurso como “um instrumento 
efi ciente e impessoal para a es-

colha de servidores”. A proposta 
conta com o apoio do relator, 
senador Ivo Cassol (PP-RO). Ele 
ressalta que a proposição tem o 
mérito de consagrar, no texto 
constitucional vigente, solução já 
consolidada pelo STF em 2016, 
no sentido de que o candidato 
aprovado em concurso dentro do 
número de vagas informado no 
edital possui “direito subjetivo à 
nomeação” (Ag.Senado).

Republicanos propõem 
lei de imigração

com o apoio de Trump

Ação da polícia sem ordem judicial em ocupação de imóvel
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forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Proceda-se a intimação por edital, com prazo
de 20 (vinte) dias. A Defensoria continuará responsável pela defesa do executado nesta fase de
cumprimento de sentença. Considerando que a citação da fase de conhecimento ocorreu por edital,
servirá a presente decisão como edital complementar de intimação do(s) executado(s) TANIA MARA
DOS SANTOS, CPF 092.575.528-10, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague(m) o valor indicado
no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (R$ 28.512,78, atualizado até setembro de 2017),
acrescido de custas, se houver, cumprindo a sua publicação a função do artigo 257 do CPC, sendo
desnecessária qualquer outra providência, já que a própria publicação única significará publicidade no
Diário de Justiça Eletrônico e na própria internet. Fica a parte executada advertida de que,
transcorrido o prazo previsto no art.523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa
de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Ademais, não efetuado o
pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor,
poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição
do juízo, devendo comprovar o prévio recolhimento das taxas previstas no art.2º, inc. XI, da Lei
Estadual 14.838/12, calculadas por cada diligência a ser efetuada.                                              (11 e 12)

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 25.142.875/0001-59 - NIRE 35.300.495.373

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Data, Hora e Local: Em 14/12/2017, às 9h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada, em virtude da 
presença das Acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia e Deliberações: Após discussão da matéria da ordem
do dia, as Acionistas decidiram, por unanimidade de votos: (i) autorizar o pagamento às acionistas de Juros sobre o Capital Próprio no presente 
exercício social, à encerrar-se em 31 de dezembro de 2017, ficando a administração da Companhia autorizada a definir o valor exato a ser
pago, observando-se os limites legais e fiscais; e (ii) autorizar que a administração da Companhia proponha, na elaboração das contas e das
demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2017, a distribuição aos acionistas da totalidade do resultado apurado no exercício a
título de dividendos. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Assinaturas: Mesa: José Feres Kfuri Júnior - Presidente 
e Tomoaki Koyasu - Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation, p.p. Tadaaki Kurakake; e Tadaaki Kurakake. JUCESP nº 579.878/17-0 em
26/12/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80                                                                                                                            NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 7 DE NOVEMBRO DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: Em 7.11.2017, às 12h00, na Rua Amazonas da Silva, 27, em São Paulo (SP). MESA: Marcos 
Antônio Vaz de Magalhães - Presidente; Gabriela Rodrigues Ferreira - Secretária. QUORUM: Totalidade do capital 
social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. DELI-
BERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Eleitos MARCELO KOPEL e MANOELA VARANDA, membros 
efetivos do Conselho de Administração, em substituição a Marcos Antônio Vaz de Magalhães e Rubens Fogli Net-
to, e eleito membro suplente ATILIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR, todos abaixo qualificados, no mandato 
anual em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2018. ATILIO LUIZ MAGILA 
ALBIERO JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP-23.078.482-3, CPF 213.021.358-80, domiciliado em 
São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, 
CEP 04344-902; MARCELO KOPEL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.686.694-1, CPF 059.369.658-
13, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, 
Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e MANOELA VARANDA, brasileira, casada, engenheira mecânica, RG-IFP/RJ 
07.044.359-3, CPF 025.917.937-00, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 
Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 2. Registrado que Marcos Antonio Vaz de Maga-
lhaes e Rubens Fogli Netto permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos. 3. Registrado, ainda, que 
os conselheiros eleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias 
de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na 
Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), incluindo a declaração de desimpedimento, sendo 
que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) serão investidos após homologação de 
sua eleição pelo Banco Central do Brasil. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e 
aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 7 de novembro de 2017. (aa) Marcos Antônio Vaz de Magalhães 
- Presidente; Gabriela Rodrigues Ferreira - Secretária. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada 
pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 573.245/17-4, em 21.12.2017 (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 7 DE NOVEMBRO DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: Em 7.11.2017, às 12h30, na Rua Amazonas da Silva, 27, Bairro Vila Guilherme, em São Paulo 
(SP). PRESIDÊNCIA: Marcos Antônio Vaz de Magalhães. QUORUM: Totalidade dos membros eleitos. DELIBERA-
ÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Considerada a alteração na composição deste Conselho, aprovada na 
Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, e, ainda, as disposições do artigo 10, parágrafo único, do 
Estatuto Social, indicado MARCELO KOPEL, abaixo qualificado, para a função de Presidente do Conselho de Ad-
ministração, na qual será empossado após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”). 
Marcos Antônio Vaz de Magalhães permanece no cargo de Presidente do Conselho de Administração até a pos-
se de Marcelo Kopel. 2. Eleito MARCELO KOPEL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.686.694-1, CPF 
059.369.658-13, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 
7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para o cargo de Diretor Geral, no mandato anual em curso que vigora-
rá até a posse dos eleitos na reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 
2018. Marcos Antonio Vaz de Magalhães permanecerá em seu cargo até a posse de seu substituto. 3. Registrado 
que o diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de 
elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Reso-
lução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo 
que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) será investido após homologação de sua 
eleição pelo BACEN. 4. Em atendimento às normas do CMN e do BACEN, atribuídas as responsabilidades na forma 
abaixo: MARCELO KOPEL - Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07 - Contas de Depósitos - Resolu-
ção CMN 2.078/94 - Operações Compromissadas - Resolução CMN 3.339/06 - Operações de Empréstimo e Troca de 
Títulos - Resolução CMN 3.197/04 (serão mantidas temporariamente com Marcos Antônio Vaz de Magalhães até 
sua investidura). ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi 
assinada. São Paulo (SP), 7 de novembro de 2017. (aa) Marcos Antônio Vaz de Magalhães - Presidente; Andre Bales-
trin Cestare, José Reinaldo Moreira Tosi, Marcelo José Ferreira e Silva, Roberto Bellissimo Rodrigues e Rubens Fogli 
Netto - Conselheiros. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro 
nº 573.246/17-8, em 21.12.2017 (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

RCBM Empreendimentos e Participações Augusta S.A.
CNPJ N° 08.255.570/0001-34 - NIRE 35.3.0033303-9

Ata de Assembleia Geral Extraordinária para Transformação em Sociedade Limitada
realizada em 30 de novembro de 2017 

Às 13:00 horas do dia 30 de novembro de 2017, reuniram-se, na sede social, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 
2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-905, acionistas representando 
a totalidade do capital social da RCBM Empreendimentos e Participações Augusta S.A., sociedade inscrita no CNPJ/MF
sob n° 08.255.570/0001-34, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial de São Paulo sob NIRE 35.3.0033303-9
(“Sociedade”), a saber: (a) Renata da Cunha Bueno Mellão, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade
RG n° 804.454-5 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 008.437.688-00, domiciliada nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, CEP: 01451-905, neste ato representada por sua bastante procuradora,
Heloisa Pimenta de Arruda Camargo, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG n° 10.309.943-8
SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 063.479.618-65, domiciliada nesta Capital, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°
1.713, 11° andar, Jardim Paulistano, CEP: 01452-915, conforme instrumento público de procuração, lavrado na página 157, do 
livro 4.655, do 14° Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo; (b) Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão, brasileira,
divorciada, decoradora, portadora da cédula de identidade RG n° 2.425.561-0 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 814.247.958-34,
domiciliada nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, CEP: 01451-
905; e (c) ME. Mellão Participações Ltda., sociedade limitada com sede nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, CEP: 01451-905, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.304.330/0001-24, com 
seus atos constitutivos arquivados na JUCESP, sob NIRE 35.2.2259333.3, em sessão de 04/08/2008, neste ato representada na 
forma de seu Contrato Social, por Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão, acima qualifi cada. Assumiu a presidência dos
trabalhos Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão, que aceitando a incumbência, convidou a mim, Heloisa Pimenta de
Arruda Camargo, para secretariá-la, no que acedi, assim se constituindo a mesa e dando início aos trabalhos. Na conformidade
da Ordem do Dia, previamente informada a todos os presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de 
votos e com a expressa anuência da usufrutuária, a saber: (i) transformação do tipo societário da Sociedade, de sociedade por
ações para sociedade empresária limitada, com a adoção da denominação de “RCBM Empreendimentos e Participações 
Augusta Ltda.”, a qual desenvolverá as mesmas atividades, mantendo-se, outrossim, todos os direitos e obrigações que
compõem o patrimônio da Sociedade, ora transformada, nos termos dos artigos 220 e 222 da Lei n° 6.404/76, passando o
capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, no valor de R$66.300,00 (sessenta e seis
mil e trezentos reais), a ser representado por 66.300 (sessenta e seis mil e trezentas) quotas, de valor nominal de R$1,00 cada,
subscritas na exata proporção do valor das respectivas ações, ou seja, Renata da Cunha Bueno Mellão detém 9 (nove)
quotas, no valor nominal de R$9,00 (nove reais); Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão detém 9 (nove) quotas, no valor
nominal de R$9,00 (nove reais); e ME. Mellão Participações Ltda. detém 66.282 (sessenta e seis mil, duzentas e oitenta e
duas) quotas, no valor nominal total de R$66.282,00 (sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais), conforme disposto no
artigo 5° do Contrato Social; (ii) alteração do objeto social da Sociedade, para incluir a atividade de compra, venda ou locação
de bens imóveis próprios, e excluir a participação em empreendimentos agrícolas, conforme disposto no artigo 4° do Contrato
Social; (iii) ratifi cação da nomeação de Renata da Cunha Bueno Mellão e Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão,
acima qualifi cadas, para os cargos de Diretora Presidente e Diretora, respectivamente, as quais permanecerão nos respectivos
cargos por prazo indeterminado, até deliberação que venha a substitui-las;  e (iv) adoção do Contrato Social anexo à presente 
ata, que passa a reger a Sociedade a partir desta data. Nada mais havendo a tratar fi ca formalmente concretizada a transformação
da Sociedade em uma sociedade empresária limitada, que é, para todos os fi ns de direito, uma continuação da sociedade por 
ações. Ficam as administradoras da Sociedade devidamente autorizadas a praticar todos os atos necessários e/ou convenientes
à implementação das deliberações ora tomadas. Finalmente, os trabalhos foram encerrados, suspendendo-se a assembleia para
a lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Maria Eudóxia da
Cunha Bueno Mellão - Presidente da Mesa; Heloisa Pimenta de Arruda Camargo - Secretária. Acionistas: Renata da
Cunha Bueno Mellão - p.p.  Heloisa Pimenta de Arruda Camargo; Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão; ME. Mellão
Participações Ltda. - Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão. Registrada na JUCESP sob n° 1.124/18-3 em 04.01.2018

Estância Eudóxia Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ N° 00.156.941/0001-19 - NIRE 35.3.0033349.7

Ata de Assembleia Geral Extraordinária para Transformação em Sociedade Limitada
realizada em 30 de novembro de 2017

Às 14:00 horas do dia 30 de novembro de 2017, reuniram-se, na sede social, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 
15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-905, acionistas representando a
totalidade do capital social da Estância Eudóxia Empreendimentos e Participações S.A., sociedade inscrita no CNPJ/MF
sob n° 00.156.941/0001-19, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial de São Paulo sob NIRE 35.3.0033349.7,
em sessão de 04/08/2006 (“Sociedade”), a saber: (a) Eduardo Cunha Bueno Mellão, brasileiro, casado sob o regime da
separação de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 2.425.564-6 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 011.092.438-
04, domiciliado em Chacara Paraje Manso, Bairro Chacara dei Golf, CEP 20000, na Cidade de Punta dei Este, Uruguai, ora de
passagem pelo País, tendo nomeado como seu bastante procurador para fi ns de receber citação, nos termos da Lei n° 6.404/76,
André Petrich Mellão, abaixo qualifi cado, conforme instrumento público de procuração lavrada nas páginas 43 a 46, do livro 
4633, do 14° Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo; (b) Renata da Cunha Bueno Mellão, brasileira, viúva,
empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 804.454-5 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 008.437.688-00, domiciliada nesta
Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, neste ato representada por seus bastante procuradores, 
Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins e Frederico Mellão Alves de Lima, abaixo qualifi cados, conforme instrumento
público de procuração lavrado na página 159, do livro 4.655, do 14° Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo; (c) Maria
Eudóxia da Cunha Bueno Mellão, brasileira, divorciada, decoradora, portadora da cédula de identidade RG n° 2.425.561-0
SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 814.247.958-34, domiciliada nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, 
conjunto 153; (d) Renata Cunha Bueno Mellão, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade RG n°
2.425.563 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 524.062.108-04, domiciliada nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 
15° andar, conjunto 153; (e) André Petrich Mellão, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário,
portador da cédula de identidade RG n° 16.119.518-0 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 064.858.628-62, domiciliado nesta Capital,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.092, 15° andar, conjunto 153; (f) Renata de Tomasi Mellão, brasileira, solteira, nascida
em 22/02/1984, estudante, portadora da cédula de identidade RG n° 34.318.086-8 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 329.718.648-80,
domiciliada nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, neste ato representada por seu
bastante procurador, André Petrich Mellão, acima qualifi cado; (g) Sérgio Mellão Figueiredo, brasileiro, solteiro, nascido
em 17/01/1970, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 21.319.703 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 076.200.618-
86, domiciliado nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153; (h) Maria Eudóxia
Mellão Figueiredo Atkins, brasileira, casada sob o regime da separação de bens, advogada, portadora da cédula de
identidade RG n° 20.912.359-X SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 076.200.608-04, domiciliada nesta Capital, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153; (i) Marcos Mellão Alves de Lima, brasileiro, casado sob o regime
da separação de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 25.464.604-9 SSP/SP, inscrita no CPF
sob n° 256.587.998-99, domiciliado nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153; (j) 
Gabriela Mellão Alves de Lima, brasileira, divorciada, publicitária, portadora da cédula de identidade RG n° 25.464.581
SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 257.875.388-11, domiciliada nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15°
andar, conjunto 153; (k) Frederico Mellão Alves de Lima, brasileiro, casado sob o regime da separação de bens,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 27.544.218-4 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 282.688.298-
85, domiciliado nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153; (I) E. Mellão 
Participações Ltda., sociedade limitada com sede nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar,
conjunto 153, Jardim Paulistano, CEP: 01451-905, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.304.316/0001-20, com seus atos
constitutivos arquivados na JUCESP, sob NIRE 35.2.2259332.5, em sessão de 04/08/2008, neste ato representada na forma de
seu Contrato Social, por André Petrich Mellão, acima qualifi cado; (m) R. Mellão Participações Ltda., sociedade
limitada com sede nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, CEP:
01451-905, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.521.604/0001-37, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP, sob NIRE
35.2.2268395.2, em sessão de 03/09/2008, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, por Renata Cunha Bueno
Mellão, acima qualifi cada; e (n) ME. Mellão Participações Ltda., sociedade limitada com sede nesta Capital, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, CEP: 01451-905, inscrita no CNPJ/MF sob n°
10.304.330/0001-24, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP, sob NIRE 35.2.2259333.3, em sessão de 04/08/2008,
neste ato representada na forma de seu Contrato Social, por Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão, acima qualifi cada.
Assumiu a presidência dos trabalhos Eduardo Cunha Bueno Mellão, que aceitando a incumbência, convidou a mim,
Marcos Mellão Alves de Lima, para secretariá-lo, no que acedi, assim se constituindo a mesa e dando início aos trabalhos.
Na conformidade da Ordem do Dia, previamente informada a todos os presentes, foram tornadas as seguintes deliberações, por
unanimidade de votos e com a expressa anuência da usufrutuária, a saber: (i) transformação do tipo societário da Sociedade, de
sociedade por ações para sociedade empresária limitada, com a adoção da denominação de “Estância Eudóxia
Empreendimentos e Participações Ltda.”, a qual desenvolverá as mesmas atividades, mantendo-se, outrossim, todos os
direitos e obrigações que compõem o patrimônio da sociedade ora transformada, nos termos dos artigos 220 e 222 da Lei n°
6.404/76, passando o capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, no valor de
R$5.899.758,91 (cinco milhões, oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos), a 
ser representado por 589.975.891 (quinhentas e oitenta e nove milhões, novecentas e setenta e cinco mil, oitocentas e noventa e 
uma) quotas, de valor nominal de R$0,01 (um centavo) cada uma, subscritas na exata proporção do valor das respectivas ações,
conforme disposto no artigo 5° do Contrato Social; (ii) alteração do objeto social, para incluir a atividade de incorporação,
desenvolvimento, planejamento e promoção de empreendimentos imobiliários, bem como a compra, venda e locação de bens
imóveis próprios, conforme disposto no artigo 4° do Contrato Social; (iii) formalização do desligamento dos membros do
Conselho de Administração, a saber: Eduardo Cunha Bueno Mellão, André Petrich Mellão, Maria Eudóxia da Cunha
Bueno Mellão, Renata Cunha Bueno Mellão, Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins, Marcos Mellão Alves
de Lima e Frederico Mellão Alves de Lima, acima qualifi cados; (iv) ratifi cação da nomeação de Marcos Mellão Alves
de Lima e Frederico Mellão Alves de Lima, acima qualifi cados, para os cargos de diretores, os quais permanecerão nos
respectivos cargos por prazo indeterminado, até deliberação que venha a substitui-los; e (v) adoção do Contrato Social anexo à
presente ata, que passa a reger a Sociedade a partir desta data. Nada mais havendo a tratar fi ca formalmente concretizada a
transformação da Sociedade em uma sociedade empresária limitada, que é, para todos os fi ns de direito, uma continuação da
sociedade por ações. Ficam os administradores da Sociedade devidamente autorizados a praticar todos os atos necessários e/ou
convenientes à implementação das deliberações ora tomadas. Finalmente, os trabalhos foram encerrados, suspendendo-se a
assembleia para a lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Eduardo 
Cunha Bueno Mellão - Presidente da Mesa; Marcos Mellão Alves de Lima - Secretário. Acionistas: Renata da Cunha 
Bueno Mellão - p.p. Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins / Frederico Mellão Alves de Lima; Eduardo Cunha Bueno
Mellão; Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão; Renata da Cunha Bueno Mellão; André Petrich Mellão; Renata
de Tomasi Mellão - p.p. André Petrich Mellão; Sérgio Mellão Figueiredo; Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins;
Marcos MEllão Alves de Lima; Gabriela Mellão Alves de Lima; Frederico Mellão Alves de Lima; E Mellão
Participações Ltda. - Andre Petrich Mellão; R Mellão Participações Ltda - Renata Cunha Bueno Mellão; ME. Mellão 
Participações Ltda. - Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão. Registrada na JUCESP sob n° 578.027/17-3 em 26.12.2017

Aos 24 dias do mês de novembro de 2017, às 14:30 horas, em sua sede social, na Avenida São José, 450, Ayrosa,
CEP 06283-120, na cidade de Osasco, SP, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da EPT - Engenharia
e Pesquisas Tecnológicas S.A., devidamente convocada por meio de editais publicados nos dias 15, 16 e 17 de
novembro de 2017, no Jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo (Empresarial), bem como no Jornal “Empresas e
Negócios”, de cada edição diária, com a presença dos acionistas representando 96,25% do capital social da compa-
nhia, conforme registro das assinaturas no livro de presença dos acionistas. Por deliberação unânime dos presentes,
a presidência da mesa ficou a cargo do Sr. José Barbieri, brasileiro, casado, advogado, RG nº 4.302.668-0, CPF nº
090.289.788-87, residente e domiciliado a Rua Dr. Luiz Migliano, 761, apartamento 44 B, CEP 05711-001, São Paulo-
SP, acionista e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o qual convidou a mim, Sr. João Carlos
Andreotti Schreiner, brasileiro, casado, economista, RG 23.686.094-X, CPF 222.187.238-08, domiciliado na Rua
Fabia, 800, apartamento 231-C, Vila Romana, São Paulo-SP, CEP 05051-030, para secretariar os trabalhos da mesa,
que ficou assim regularmente constituída. Iniciados os trabalhos, foram iniciadas as discussões e deliberações da
seguinte Ordem do Dia: a) Alienação de bens imóveis da sociedade; b) Dissolução do Conselho de Administração;
c) Alteração do objeto social d) Reforma dos estatutos; e) Outros assuntos de interesse geral da sociedade. Delibe-
rações: Item a) Alienação de bens imóveis da sociedade. Por deliberação unânime, os presentes autorizam a
alienação onerosa de dois imóveis de propriedade da Companhia, sendo um deles situado na cidade de Osasco, SP,
identificado pela matrícula nº 18.688 (Terreno com frente para a Rua Francisco Haro Alaminos), registrado perante o
Segundo Registro de Imóveis de Osasco-SP; e o outro imóvel na cidade de Porto Alegre (RS) identificado pela
matrícula nº 136.925 (Conjunto comercial 1401, no imóvel situado na Avenida Mauá, 2011), registrado perante o
Registro de Imóveis da Primeira Zona de Porto Alegre-RS, para o fim de quitar a dívida objeto do contrato identificado
pelo nº 21.1372.690.0000077/04 da Companhia junto à Caixa Econômica Federal, bem como para quitar as dívidas
com empregados, com a sociedade empresária Elba Locadora de Veículos S.A. e com credores trabalhistas. Item b)
Dissolução do Conselho de Administração. Após a leitura da proposta apresentada pela Diretoria, diante da neces-
sidade de contenção de despesas e da não obrigatoriedade de manutenção do Conselho de Administração, os aci-
onistas, por deliberação unânime, decidiram pela destituição dos membros do Conselho de Administração e pela
dissolução e supressão do referido órgão dos estatutos sociais, com as devidas alterações no Estatuto, sem pre-
juízo das matérias de competência da assembleia geral, que fiscalizará a atuação dos membros da Diretoria, nos
termos dos estatutos e da legislação vigente. Em razão da extinção do Conselho de Administração as funções
administrativas passarão a ser desempenhas exclusivamente pela Diretoria, mantidas as atribuições e competências
de referido órgão constantes dos Estatutos, sendo que os acionistas presentes ratificam, por unanimidade, as de-
liberações do extinto Conselho de Administração, ocorridas em 22 de setembro de 2017, devidamente registrada na
JUCESP sob o protocolo 2.105.923/17-3, que elegeu como novo Diretor Executivo o Sr. Jonas Francisco Corrêa
Duarte, engenheiro civil, brasileiro, separado consensualmente, portador do RG nº 4.325.750 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob nº 635.016.008/87, com endereço na Avenida da Invernada, nº 450, apartamento 21, CEP 04612-061,
São Paulo, SP, o qual prestou as declarações, assumiu os compromissos legais e foi empossado nos termos da lei,
em substituição ao Sr. Nelson Ricardo Rigollet Valenzuela; bem como ratificam a manutenção da Diretora Técnica Sra.
Gisele de Andrade Galvão Bastos, engenheira civil, brasileira, casada, portadora do RG nº 22.446.287-8 SSP/SP,
inscrita no CPF/MF sob nº 256.081.118-93, com endereço na Rua Coriolano, nº 1945, apartamento 71, CEP 05047-
002, São Paulo, SP e do Diretor Comercial Sr. Eduardo Antonio Serrano, engenheiro civil, brasileiro, casada, portador
do RG nº 3.843.941-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 574.639.998-15, com endereço na Rua Maria da Conceição
Maciel de Barros, nº 216, Saúde, CEP 04295-030, São Paulo, SP. Item c) Alteração do objeto social. Após a leitura
da proposta apresentada pela Diretoria, os acionistas, por deliberação unânime, decidiram aprovar a alteração do
artigo 3º dos estatutos sociais, o qual passa a ter a seguinte redação: Artigo 3º - A sociedade terá por objetivo a
elaboração de estudos, projetos, consultoria, fiscalização, supervisão, assessoria técnica e gerenciamento em
obras de engenharia civil e de meio ambiente; serviços e obras de engenharia civil, planejamento, suprimentos,
diligenciamento, inspeções, reforço, recuperação e reparos de estruturas em geral; locação de equipamentos e
instalações em geral; Desenvolvimento e aluguel de softwares; execução de sondagens geológicas, ensaios de
solos, asfaltos, concretos e materiais ou produtos em geral, bem como demais serviços afins ao ramo da engenharia
civil, inclusive contratação de mão-de-obra especializada e subempreiteiros, e administrar, gerenciar e prestar ser-
viços em geral, aos organismos públicos, sociedade de economia mista ou empresas privadas, bem como as conces-
sionárias de serviços públicos. Item d) Reforma e consolidação dos estatutos sociais. Por consequência das alte-
rações promovidas no artigo 3º (objeto social) e no “Capítulo III - Da Administração” dos estatutos sociais, com a
extinção do Conselho de Administração, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, promover a reforma
e consolidação dos Estatutos Sociais da Companhia, conforme redação consolidada e integral, constante do Anexo
I desta Ata de Assembleia, a ser registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP. Diante da ausência
de outros assuntos de interesse geral da Companhia a serem tratados foram concluídos os trabalhos. Observações
Finais: 1) Ata lavrada pelo sumário dos fatos ocorridos e das decisões tomadas. 2) Deliberações aprovadas por
unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. 3) Ficam arquivados na sede social da companhia os
documentos citados nesta ata. Encerramento: O Presidente declarou encerrados os trabalhos tendo sido lavrada a
presente, em 3 (três) vias, tendo sido lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa, nos termos da folha 35
verso da lista de presença, conferida pelos membros da mesa neste ato e da Lei 6.404/76. Declaramos estar confor-
me o original. José Barbieri - Presidente. João Carlos Andreotti Schreiner - Secretário. Osasco, 24 de novembro de
2017. José Barbieri - Presidente, João Carlos Andreotti Schreiner - Secretário, Adelino do Nascimento Martins p.p.
Flávio Carvalho Martins, Ana Paula Pandolfo Schreiner, Gilberto Antonio Giuzio, João Carlos Andreotti Schreiner,
José Barbieri, Luiz Francisco Pandolfo Schreiner, Roseli Andreotti Schreiner, Isabel Cristina Pandolfo Schreiner p.p.
Fernanda Schreiner, Suzana Pandolfo Schreiner p.p. Fernanda Schreiner, Maurício Andere von Bruck Lacerda -
Advogado OAB/SP 222.591 - CPF295.961.328-73 . JUCESP nº 572.279/17-6 em 20.12.2017. Flávia Regina Britto
Gonçalves - Secretária Geral. Consolidação do Estatuto Social de “EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas
S.A.” Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objetivos e Tempo de Duração. Artigo 1º - A EPT - Engenharia e Pesquisas
Tecnológicas S.A é uma companhia fechada que se rege por estes Estatutos Sociais e pela Legislação em vigor no
país. Artigo 2º - A sede e foro da companhia é a cidade de Osasco, estado de São Paulo, com endereço na Avenida
São José, 450, Ayrosa, CEP 06283-120, podendo instalar, manter ou extinguir, filiais, agências, escritórios, depósi-
tos, representações e quaisquer estabelecimentos, necessários ao desempenho das atividades consubstanciadas
no objetivo social, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, respeitadas as prescrições e exigências
legais pertinentes. Artigo 3º - A sociedade terá por objetivo a elaboração de estudos, projetos, consultoria, fiscaliza-
ção, supervisão, assessoria técnica e gerenciamento em obras de engenharia civil e de meio ambiente; serviços e
obras de engenharia civil, planejamento, suprimentos, diligenciamento, inspeções, reforço, recuperação e reparos de
estruturas em geral; locação de equipamentos e instalações em geral; Desenvolvimento e aluguel de softwares;
execução de sondagens geológicas, ensaios de solos, asfaltos, concretos e materiais ou produtos em geral, bem
como demais serviços afins ao ramo da engenharia civil, inclusive contratação de mão-de-obra especializada e
subempreiteiros, e administrar, gerenciar e prestar serviços em geral, aos organismos públicos, sociedade de eco-
nomia mista ou empresas privadas, bem como as concessionárias de serviços públicos. Artigo 4º - O prazo de
duração da sociedade é por tempo indeterminado e encerrará suas atividades de acordo com as disposições legais
e estatutárias. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações. Artigo 5º - O Capital social inteiramente realizado é de
R$ 10.400.000,00 (dez milhões e quatrocentos mil reais), dividido em 13.000.000 (treze milhões) de ações ordinárias
nominativas, no valor nominal de R$ 0,80 (oitenta centavos) cada uma, sendo permitida a emissão de títulos múltiplos
de ações ou cautelas, que as representem, satisfeitos os requisitos legais. Os certificados das ações, títulos múl-
tiplos, ou cautelas, além de conterem os requisitos da lei, deverão ser assinados por 2 (dois) diretores. Cada ação
nominativa dá direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais, sendo que somente os titulares das ações
nominativas poderão exercer o direito de voto. Capítulo III - Da Administração, da Diretoria e suas Atribuições.
Artigo 6º - A Companhia será administrada por uma Diretoria Executiva, composta por 3 (três) Diretores, que poderão
ou não ser acionistas, desde que residentes no país, designados, respectivamente, por Diretor Executivo, Diretor
Técnico e Diretor Comercial, nos termos da lei e deste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro: O período de gestão dos
membros da Diretoria será de 3 (três) anos, permitida a reeleição, mas a qualquer tempo, sem declinar os motivos,
pode a Assembleia Geral substituir ou destituir qualquer Diretor, bem como escolher Diretor substituto na hipótese de
vacância. Parágrafo Segundo: O prazo de gestão dos membros da Diretoria se estenderá até a investidura dos novos
administradores eleitos. Parágrafo Terceiro: Os Diretores tomarão posse e serão investidos em seus cargos mediante
a assinatura do respectivo termo de posse lavrado no livro de Atas das Reuniões da Diretoria, ficando os Diretores
eleitos dispensados de caução. Parágrafo Quarto: A Assembleia Geral fixará, anualmente, a remuneração global ou
individual dos membros da Diretoria, nos termos do artigo 152 da Lei 6.404/76. Parágrafo Quinto: A sociedade se
obriga, validamente, pela assinatura sempre em conjunto do Diretor Executivo com qualquer outro Diretor. Parágrafo
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Ata de Assembléia Geral Extraordinária da EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A.
Sexto: Os atos a seguir enumerados deverão ter, para sua validade, obrigatoriamente a assinatura ou autorização
prévia por escrito do Diretor Executivo, que atuará em conjunto com outro Diretor, nos termos da lei e dos demais
artigos deste estatuto: I - Emissão de certificados representativos das ações; II - Nomeação de procuradores ad
negotia e/ou ad judicia, sendo que neste caso caberá ao Diretor Executivo determinar os poderes conferidos, inclu-
sive podendo atribuir parte de poderes da diretoria; III - Hipotecar e empenhar o patrimônio social, desde que auto-
rizado pela Assembleia Geral. Parágrafo Sétimo: Para os atos de compra, venda, cessão, alienação e constituição
de quaisquer outras garantias sobre imóveis serão necessárias a assinatura do Diretor-Executivo com outro Diretor,
precedida da competente autorização da Assembleia Geral. Artigo 7º - Compete à Diretoria, o exercício das atribui-
ções e poderes que a Lei e estes Estatutos lhe conferem, para assegurar o funcionamento regular da sociedade,
representando-a ativa e passivamente, podendo, entretanto, constituir procuradores para representar a sociedade,
com poderes ad negotia ou ad judicia, mediante procuração que deverá ser firmada pelo Diretor Executivo e por
qualquer um dos demais diretores. Em qualquer caso, deverão ser especificados no instrumento os atos ou opera-
ções que poderão praticar os representantes e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser
por tempo indeterminado. Dentre outras atribuições, cabe à Diretoria: a) Apresentar anualmente à Assembleia Geral
o relatório e demais documentos do movimento do exercício; b) Zelar pelo cumprimento das deliberações tomadas
nas Assembléias Gerais e em suas próprias reuniões; c) Pagar e receber tudo quanto se refira à situação financeira
da sociedade; d) Nomear, contratar e demitir empregados em todas as categorias, determinando suas atribuições,
salários e participações; e) Participar efetivamente dos negócios sociais, inclusive dos assuntos de ordem contábil,
fiscal e legal; f) Organizar a direção e supervisionar a estrutura comercial e administrativa da sociedade; g) Com
autorização expressa da Assembleia Geral, vender ou compromissar imóveis, ceder ou prometer ceder direitos à
aquisição dos mesmos, estipulando preços, prazos e condições, assinando todos os atos, papéis e instrumentos
públicos ou particulares relacionados com essas transações; h) Comprar, vender, compromissar a compra ou prome-
ter a venda de bens móveis, mercadorias, máquinas, veículos e demais utensílios necessários à execução dos
objetivos sociais; i) Receber dinheiro, emitir e endossar cheques, ordens de pagamento, abrir e movimentar contas
bancárias em estabelecimentos públicos ou particulares, contrair empréstimos e financiamentos em estabelecimen-
tos públicos, particulares e com terceiros, e, desde que com autorização expressa da Assembleia Geral, dar garan-
tias não consistente em bens imóveis necessárias às operações dessa natureza, empenhando bens sociais, acei-
tando, emitindo, endossando e sacando títulos a efeitos de crédito de todo e qualquer gênero e espécie; j) Com
autorização expressa da Assembleia Geral, hipotecar ou empenhar bens móveis ou, por qualquer outra forma, onerar
o patrimônio social; k) Praticar, enfim, quaisquer atos que por lei e por estes estatutos não venham a ser vedados.
Parágrafo Primeiro: Compete ao Diretor Executivo: a) Praticar todos os atos de administração ordinária da Compa-
nhia, incluindo contratação e demissão de funcionários. b) Convocar, coordenar e presidir reuniões de diretores, no
sentido de obter consecução de metas propostas pela Assembleia Geral; c) Ter sob sua orientação e controle os
setores administrativo e econômico da empresa, bem como o controle dos departamentos financeiros, fiscal, legal e
contábil, supervisionando o Caixa, as Contas Bancárias e demais valores da empresa; d) Representar, isoladamente,
a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em todos os negócios e transações da Companhia, inclu-
sive perante repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias, observando-se as demais regras
deste Estatuto, ressalvando-se o disposto no artigo 6º, parágrafo sexto, e artigo 8º deste Estatuto; e) Nomear
procuradores para representar a sociedade, por meio de procuração firmada em conjunto com qualquer outro Diretor,
nos termos do caput do artigo 7º; f) Participar das Assembleias Gerais, prestando todas as informações e esclare-
cimentos que lhe sejam solicitados sobre a gestão empresarial; g) Firmar, em conjunto com outro diretor, escritura de
compromisso e ou definitiva de compra e venda de imóveis, desde que previamente autorizado pela Assembleia
Geral; h) Prestar as devidas orientações e coordenar as atividades dos demais diretores da Companhia; i) Analisar
balancetes fornecidos pela contabilidade e apresentar relatórios e os devidos esclarecimentos à Assembleia Geral;
Parágrafo Segundo: Compete ao Diretor Técnico: a) Ter sob sua orientação e controle a aquisição de bens de pro-
dução, dos suprimentos de matéria-prima, de material secundário, de produtos intermediários e de embalagem; b) O
desenvolvimento da produção e o controle de qualidade; c) A manutenção e segurança dos equipamentos da empre-
sa; d) O desenvolvimento de pesquisas objetivando o acompanhamento das modernas técnicas de produção indus-
trial voltadas para o segmento da companhia; e) Promover a importação de peças e/ou de componentes que integram
os serviços da empresa; f) Assinar correspondência relativa ao cargo, no exercício de suas respectivas funções. g)
Representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em todas as negociações técnicas da Com-
panhia, perante repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias, ressalvando-se o disposto nos
artigos 6º, parágrafo sexto e artigo 8º deste Estatuto. Parágrafo Terceiro: Compete ao Diretor Comercial: a) Ter sob
sua orientação e controle o setor de vendas da empresa; b) Promover e incentivar as vendas e o comércio da
sociedade podendo admitir e dispensar vendedores e representantes, bem como realizar tudo o que for necessário
para o bom andamento comercial da sociedade; c) Promover a ampliação das linhas de vendas; d) Determinar e
coordenar pesquisas de mercado; e) Orientar a confecção e distribuição de catálogos e listas de preços; f) Orientar
os assuntos relativos à propaganda e publicidade; g) Assinar a correspondência comercial e os demais expedientes
do cargo, relativo às suas respectivas funções; e h) Representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora
dele, em todas as negociações da Companhia, perante repartições públicas federais, estaduais, municipais e
autarquias, ressalvando-se o disposto nos artigos 6º, parágrafo sexto, e artigo 8º deste Estatuto. Artigo 8º - Todos
os contratos, cheques, duplicatas, empréstimos junto às instituições financeiras e terceiros, guias de importação,
papéis e documentos que envolvam obrigações ou possam gerar compromissos para a sociedade deverão ser firma-
dos pelo Diretor Executivo, em conjunto com qualquer um dos demais diretores, inclusive nos casos de penhor,
hipoteca e demais operações onerosas que sejam de interesse da sociedade, podendo inclusive, constituir procura-
dores com cláusula ad negotia e/ou ad judicia para representar a sociedade, desde que cumpridos os requisitos deste
Estatuto. Parágrafo Primeiro: Não é permitido o uso da denominação social em documentos e negócios estranhos aos
fins da sociedade. Parágrafo Segundo: A Diretoria reunir-se-á todas as vezes que for necessário ou conveniente,
lavrando atas. Artigo 9º - A Diretoria apresentará anualmente o relatório, o balanço patrimonial e as demonstrações
financeiras de todas as operações sociais, comunicando por escrito, com 1 (um) mês de antecedência da Assem-
bléia, que tais documentos se encontram à disposição dos acionistas na sede da sociedade, na forma do disposto
no Artigo 133 da Lei nº 6.404. Capítulo IV - Do Conselho Fiscal. Artigo 10 - A sociedade terá um Conselho Fiscal,
composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes e que somente será instalado por deliberação
da Assembleia Geral, nos casos previsto em lei. Parágrafo Único: A Assembleia Geral que deliberar sobre a insta-
lação do Conselho Fiscal elegerá seus membros e fixará sua remuneração. Capítulo V - Das Assembléias Gerais.
Artigo 11 - A assembléia geral é o órgão soberano da sociedade e tem as funções e as atribuições que lhe são
conferidas por lei e por este estatuto. Artigo 12 - As assembléias gerais ordinárias realizar-se-ão dentro dos 4 (quatro)
primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social, para os fins previstos em lei e as extraordinárias
quando houver necessidade e assim forem regularmente convocadas. Artigo 13 - As assembleias gerais serão pre-
sididas pelo acionista ou administrador que for aclamado na ocasião para dirigir os seus trabalhos, como Presidente
da mesa, o qual acolherá, dentre os presentes, o que servirá como secretário. Artigo 14 - Cada ação dá direito a um
voto nas deliberações da Assembleia, que serão tomadas por maioria absoluta de votos, ressalvadas as exceções
previstas em lei, não se computando os votos em branco, e respeitado o estabelecido no artigo 112 da Lei nº 6404/
76. Capítulo VI - Do Exercício Social, Balanço, Lucros, Fundos e Dividendos. Artigo 15 - No fim de cada exercício
social, ou seja em 31 de dezembro, será levantado um Balanço Geral da sociedade, contendo a conta de Lucros e
Perda e um relatório com as demonstrações financeiras previstas em lei. Do Lucro líquido apurado, em cada exercício
social, na forma do artigo 191 da Lei 6.404/76, far-se-á a seguinte distribuição: a) 5% (cinco por cento) para a
constituição do Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social. b) 25% (vinte e cinco por
cento), como porcentagem mínima, para pagamento de dividendos aos acionistas, observando-se as normas
estabelecidas pelo artigo 202 da Lei 6.404/76. c) O saldo eventual do lucro terá sua destinação determinada pela
Assembleia Geral, podendo ser aprovada participação dos Diretores no lucro do exercício social, nos termos dos
artigos152, 201 e 202 da Lei nº 6.404/76. Parágrafo Único: Fica facultado o levantamento de balanços em quaisquer
épocas, durante o exercício e, uma vez observadas as prescrições legais e estatutárias, é facultado, também dis-
tribuir dividendos e criar reserva, em função dos balanços levantados, sempre “ad-referendum” da Assembleia Geral
que tiver por finalidade apreciar as respectivas contas. Capítulo VII - Da Liquidação. Artigo 16 - A sociedade entrará
em liquidação nos casos previstos em Lei, competindo à Assembléia Geral, quando esta forma for escolhida, eleger
o liquidante e os membros do Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período da liquidação, fixando-lhes a remu-
neração. Capítulo VIII - Das Disposições Gerais. Artigo 17 - Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pela
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por suas atualizações e pelas demais leis aplicáveis à espécie. Osasco,
24 de novembro de 2017. José Barbieri - Presidente, João Carlos Andreotti Schreiner - Secretário. Maurício Andere
von Bruck Lacerda - Advogado OAB/SP 222.591 - CPF295.961.328-73.

Serviço de Anestesiologia,
Medicina Perioperatória, Dor e Terapia

Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF 11.282.212/0001-25

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São
Paulo sob nº 948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, Conjunto 809, Vila
Clementino, na Capital do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para
Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 1 de fevereiro de 2018, na Rua
Machado Bittencourt, 361, auditório 1, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira
chamada às 19:30h (dezenove horas e trinta minutos), em segunda chamada às
20:30h (vinte horas e trinta minutos), e em terceira e última chamada às 21:00 (vinte
e uma horas), para deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a
seguinte ordem do dia: (a) alteração do quadro societário mediante a admissão de
novos sócios; (b) alteração do quadro societário mediante a exclusão de sócios
(c) apresentação de questões jurídicas envolvendo a empresa; (d) deliberar sobre
acordos judiciais; (e) deliberar sobre a implantação do “Termo de Consentimento
Livre e Informado para Realização de Anestesia”; (e) deliberar sobre a padronização
das informações obrigatórias a serem registradas nas fichas de APA, procedimento
anestésico, SRPA, frente a processos judiciais; (f) demais assuntos de interesse da
sociedade. Na data desta convocação a Serviço de Anestesiologia, Medicina
Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI. São Paulo, 9 de
janeiro de 2018. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.    (12, 13 e 16)

Alphaville Ribeirão Preto Empreendimentos Imobiliários S.A. Subsidiária Integral
CNPJ/MF nº 07.862.801/0001-05 (matriz) - NIRE 35.300.394.844 (matriz)

CNPJ/MF nº 07.862.801/0002-96 (fi lial) - NIRE 35903812982 (fi lial)
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 02.10.2017

Data, hora, local: 02.10.2017, 10hs, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Eldorado Business Tower, São Pau-
lo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Marcelo Renaux Willer, Secretário: Guilherme de Puppi e Silva. De-
liberações aprovadas: Pela Acionista: (i) A conversão das ações preferenciais “Classe 4” em ações ordinárias, sem valor nominal, 
de emissão da Companhia, em virtude do pagamento integral dos dividendos fi xos, prioritários e cumulativos. (ii) Transformação do tipo 
jurídico da Companhia em sociedade empresária limitada. Em decorrência da transformação do tipo jurídico, aprovou a conversão da 
totalidade das 53.120.478 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, representativas do capital social, em 53.120.478 quotas 
sociais, totalmente integralizadas, no valor nominal de R$ 1,00 cada quota. (iii) Alteração da denominação social para “Alphaville Ri-
beirão Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda.”. Esclarece, ainda, que a Companhia passará a ser designada simplesmente 
“Sociedade”, permanecerá com a mesma escrituração, atendidas as exigências fi scais e contábeis, e continuará, sem nenhuma inter-
rupção e/ou solução de continuidade, com todos os seus negócios sociais, operando com os mesmos ativos e passivos, bens móveis e 
imóveis, direitos, disponibilidades, obrigações e dívidas da companhia transformada. (iv) A Sócia cede e transfere 01 quota de sua pro-
priedade para a Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A., subsidiária integral, com sede São Paulo/SP, atos constitutivos arquiva-
dos na JUCESP NIRE 35300363493 e CNPJ/MF 10.529.756/0001-86. (v) Destituição do Diretor: Fernando Orsi Lopes Cavalcante, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 28.918.039-9, CPF/MF 270.197.708-86, residente São Paulo/SP, do cargo de Diretor de Opera-
ções, o qual foi reeleito por meio da AGOE realizada em 26.10.2016. (vi) Projeto do Contrato Social. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 02.10.2017. Acionista: Alphaville Urbanismo S.A. por: Marcelo Renaux Willer e Guilherme de Puppi e Silva. Sócia Ingres-
sante: Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. por: Marcelo Renaux Willer e Guilherme de Puppi e Silva. JUCESP 
570.874/17-8 e 570.873/17-4 em 20.12.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Altas 
temperaturas 

provocam 
mudanças 

no 
organismo
A elevação das tempera-

turas, com a chegada do 
verão, implica em mu-
danças no organismo. A 
homeostasia, mecanismo 
que possibilita o organ-
ismo funcionar entre 36 
e 37 graus Celsius, ativa 
diferentes mecanismos 
para manter essa con-
dição. Entre eles, como 
explica a clínica geral do 
Complexo Hospitalar Ed-
mundo Vasconcelos, Lígia 
Brito, a perda de líquido 
pelo suor.

Apesar do processo 
ser algo natural, a não 
recuperação dessas sub-
stâncias pode acarretar 
em sintomas como queda 
de pressão, tontura, mal 
estar e até mesmo de-
sidratação. Segundo a 
médica, a hidratação e 
a alimentação são dois 
pontos importantes para 
evitar situações piores, 
como os desmaios.

A reposição da água e 
sais minerais perdidos 
pelo suor não pode ser 
feita de qualquer maneira. 
Lígia Brito alerta que 
os isotônicos, ricos em 
sódio e potássio, devem 
ser utilizados somente 
por atletas. “Os isotônicos 
são indicados somente 
para quem faz exercício, 
pois nesta situação ocorre 
maior perda de sais min-
erais. Já o consumo em 
excesso, por quem não 
pratica atividade física, 
pode acarretar em um 
aumento de pressão”, 
reforça.

A maneira mais sau-
dável de repor esses com-
ponentes é pela ingestão 
de água, frutas, legumes e 
verduras. “O consumo de 
água e desses alimentos 
é fonte de boa parte dos 
sais minerais necessários 
para o organismo”, fi naliza 
a clínica geral.

Fonte e mais infor-
mações:  (www.hpev.
com.br).
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Especial

Larissa Fernandes/Jornal da USP

Adolescentes em confl ito com a lei, população em 
situação de rua, imigrantes e refugiados são alguns 
dos grupos acompanhados pelo Laboratório Psica-

nálise e Sociedade do Instituto de Psicologia (IP) da USP. 
Para além da escuta, é importante relembrar os sujeitos 
que têm seus direitos violados sobre os sonhos e desejos 
que carregam, explica a professora Miriam Debieux Rosa, 
coordenadora do Laboratório. Entre os trabalhos realizados, 
o grupo Veredas – Psicanálise e Imigração tem como foco 
auxiliar no processo de superação de refugiados.

Alguns desses imigrantes possuíam uma postura comba-
tiva até serem atingidos pela violência. Longe de familiares 
e de sua cultura, passam a adotar uma atitude mais confor-
mista, conta a psicanalista. As marcas do trauma os impedem 
de relatar os acontecimentos vividos, reportando os fatos de 
forma genérica. Algumas histórias são marcadas por abusos 

Psicanálise também tem lugar para 
pessoas em vulnerabilidade social

A forma como a exclusão e a violência afetam sujeitos 
vem sendo estudada a partir do ponto de vista da 
psicanálise. Pessoas à margem da sociedade podem ter 
as suas experiências ouvidas levando-se em conta seus 
contextos e suas especifi cidades por meio da prática 
psicanalítica caracterizada como clínico-política 

Membros do Laboratório do IP realizam a prática psicanalítica clínico-política
junto a pessoas que estão sob impactos de sofrimento sócio-político.

Na foto, haitianos na Casa do Migrante.
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e assassinatos cometidos por 
questões políticas.

Debieux aponta o relato 
de Ivo (nome fi ctício) que, 
junto com o irmão, encontrou 
a sua casa incendiada por 
rebeldes no Congo. Nela, 
estavam seus pais e outros 
familiares. Refugiado no 
Brasil, seu maior sofrimento 
é não saber o paradeiro do 
irmão – ambos se distanciaram em meio à fuga. Nesses 
casos, em um primeiro momento, a clínica psicanalítica 
busca contribuir para que o indivíduo esqueça a narrativa 
genérica, para que assim, possa falar de si. 

"Muitas coisas se transformam na vida desse sujeito, ele 
praticamente tem de se reinventar. Isso não se faz sozinho, 
se faz na relação com o outro”, afi rma Debieux. O próximo 
passo, então, é ajudá-los a retomarem a posição de sujeitos 
de desejos, com uma trajetória de luta.  

O método distingue-se da psicoterapia –  em que se pres-
supõe um longo período de atendimentos. Pelo contrário, 
os profi ssionais se colocam a disposição para ouvir os 
sujeitos, sem que necessariamente seja estabelecida uma 
relação contínua. Algumas conversas e refl exões permitem 
que eles se reorganizem frente às suas angústias, para que 
possam aproveitar as oportunidades no novo País.

A psicanálise não está sozinha nesse processo, a pro-
fessora explica que é necessário a união entre diferentes 
entidades, como as que lutam pelos direitos humanos, por 
moradia e trabalho. "Ele [refugiado] não consegue se sentir 
merecedor de cuidado em relação às suas dores psíquicas”. 
Devido à difi culdade justifi cada em estabelecer relações de 
confi ança, a aproximação com essas pessoas é feita através 
de parcerias com organizações como a Casa do Migrante, 
abrigo para imigrantes localizado na cidade de São Paulo. 

No caso dos adolescentes, as equipes – formadas por 
mestrandos, doutorandos, pós-doutorando e professores 
– recorrem aos equipamentos que prestam assistência, tal 
como os serviços socioeducativos. O trabalho realizado por 
Debieux ao longo de 15 anos está registrado no livro 'A 
Clínica Psicanalítica em Face da Dimensão Sociopolítica do 
Sofrimento', primeiro lugar na categoria Psicologia, Psica-

nálise e Comportamento do 59º Prêmio Jabuti. A professora 
reuniu e editou artigos feitos durante a sua experiência 
profi ssional, nos quais aponta como a psicanálise pode criar 
meios de intervenção para os casos de pessoas que não se 
enquadram em um discurso hegemônico.

A atuação junto a fi lhos de refugiados está entre os pro-
jetos futuros do grupo Veredas. Segundo Debieux, algu-
mas escolas têm encaminhado crianças com diagnósticos 
psíquicos graves, sem que seus contextos tivessem sido 
analisados. “Faremos uma refl exão sobre como lidar com 
essas crianças que chegam com outra língua e cultura e, 
às vezes, encontram profi ssionais que desvalorizam o seu 
lugar de origem”, completa a professora.

Redação/Jornal da USP

Um clássico do Cinema Novo, Terra em Transe com-
pleta 50 anos e é considerado a obra-prima do diretor 
brasileiro Glauber Rocha, que recebeu o prêmio de 
direção no Festival de Cannes e de melhor filme no 
Festival de Havana. 

A obra do diretor ainda interessa ao público e estu-
diosos de diversos campos e esse foi um dos motivos 
que levou Joabe França Mendonça a discutir e “a des-
lindar o papel que o filme ocupou em nossa história, 
em aspectos tanto políticos como estéticos e técnicos”, 
sempre sob uma perspectiva histórica. O artigo da 
revista Humanidades em Diálogo mostra a história do 
Brasil como metáfora apresentada no filme.

Com o golpe militar de 1964 e os consequentes conflitos 
sociais, políticos e econômicos, Glauber e outros artistas 
se ressentiram da esperada revolução na sociedade, 
apostando na conscientização “dos oprimidos”. Na época 
da censura, Terra em Transe acabou motivando a mudan-
ça do espectador de cinema, acostumado à linearidade 
dos filmes americanos, na medida em que possibilitou 

50 anos depois, Brasil ainda pode ser lido
sob as lentes de Glauber

Cena do fi lme 'Terra em Transe': esquerda também não foi poupada na crítica 
política de Glauber Rocha.
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o“múltiplas interpretações, 

uma fragmentação visual e 
narrativa”, deslocando o 
espectador e estimulando 
uma visão crítica que, mui-
tas vezes, acabava gerando 
desconforto. 

Isso porque, como afir-
ma o autor, os filmes na-
cionais não condizem “a 
um mundo tecnicamente 
desenvolvido e moral-
mente ideal como se vê 
nos filmes de Hollywood”. 
Mendonça conta que, para 
Glauber, a arte, para ser 
moderna, precisa ser ética 
e revolucionária, oposta à 
dominação – isso é Cinema 
Novo, aquele que propõe 
desafios importantes como 
o tipo de linguagem a ser 
utilizado, não simplificada, 
altamente questionada por Glauber, pois, segundo ele, 
“o povo é complexo”. 

Ambientado na fictícia República de Eldorado, o filme 
conta com uma gama de personagens que incorporam 
períodos ou personagens da história da República, 
na crítica ao populismo, à estratégia da esquerda, ao 
conservadorismo que chegou ao Brasil Colonial e aqui 
permaneceu “como apanágio da aristocracia” . O enredo 
mostra uma crítica objetiva: “a esquerda não tem um 
projeto claro e racional”.

“Câmera nervosa”
Glauber Rocha, em seu fi lme premiado, fi cou famoso pela 

intrigante movimentação da câmera, a chamada “câmera 
nervosa”, que atua como personagem, retrato das turbu-

O cineasta Glauber Rocha: rompimento
com os padrões estéticos.
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Transe “é um rico documento não apenas para analisar a 
história e evolução do cinema brasileiro, mas também para 
compreender a vida política do país”, afi rma Mendonça, 
salientando a reivindicação de Glauber por meio da voz do 
personagem Paulo: “Precisamos resistir, resistir! Eu preciso 
cantar”, apesar de, no último plano do fi lme, a luta armada 
prenunciar que “os planos da esquerda tinham falhado”.

O filme de Glauber é uma alegoria, um símbolo de 
resistência política e um rompimento com os padrões 
comerciais, éticos e estéticos normalmente associados 
ao cinema americano. Em uma analogia com o Brasil de 
hoje, observa-se que o “transe” mostrado no filme, é a 
pura realidade, o que faz de Glauber Rocha um diretor 
atual e pertinente, que, para fazer cinema, precisava 
apenas de “uma ideia na cabeça e uma câmera na mão”.
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Nestes últimos meses, 

muito tem se falado a 

respeito da valorização 

das moedas virtuais e 

como elas puderam fazer 

tanta gente rica em tão 

pouco tempo, gerando 

uma comoção quase 

esquizofrênica, que 

povoou os noticiários do 

mundo inteiro

Uma das histórias mais 
conhecidas, e também 
curiosas, se passou em 

22 de maio de 2010, quando 
um programador chamado 
Laszlo Hanyecz comprou duas 
pizzas usando 10 mil unidades 
de uma moeda digital ainda 
pouco conhecida, chamada 
Bitcoin. Hoje, 10 mil Bitcoins 
valem mais de R$ 550 milhões!

Enfi m, aqueles que de al-
guma forma previram essa 
valorização conseguiram, de 
fato, gerar fortuna, apostando 
principalmente no estado da 
arte da tecnologia e na pró-
pria beleza dessa inovação, 
chamada hoje de Internet de 
Valores, que é a possibilidade 
de trafegar e transferir ativos 
por meio da rede mundial, uti-
lizando uma rodovia chamada 
Blockchain.

O lastro do Bitcoin está na 
sua tecnologia e também na 
forma como ela se disseminou 
na sociedade. De toda forma, o 
Bitcoin foi o primeiro a atingir 
status de moeda virtual forte 
e valorizadae, agora, desfruta 
de reconhecimento, sendo 
que qualquer moeda virtual 
é confundida com ela, tanto 
em sua essência quanto na 
nomenclatura.

 Mas, e aqueles que ganha-
ram dinheiro com a valorização 
do Bitcoin? O que de fato acon-
teceu? O que foi feito neste 
período nada mais é que uma 
espécie aposta de valorização 
no câmbio. Simples assim! Ou 
seja, aqueles que compraram 
Bitcoins foram meros especu-
ladores, apostando que este 
ativo valorizasse no decorrer 
do tempo, comparado ao 
ouro, diamante ou à prata ou 
qualquer outro ativo (com-
modity) que já conhecemos, 
regulamentando por alguma 
agência mobiliária devidamen-
te constituída e reconhecida.

 Entretanto, a beleza das 
moedas virtuais vai muito 
além do Bitcoin e é isso que 

a sociedade tem de aprender. 
Existe uma demonização de 
qualquer moeda virtual, seja 
Bitcoin,Ethereum, Ripple, 
dentre as mais famosas, pois 
elas remetem a uma especu-
lação que não é salutar, pois 
é muito pouco perto do que 
elas podem oferecer. Na ver-
dade, existe um preconceito a 
respeito das moedas virtuais e 
devemos trabalhar para mos-
trar ao mundo todo o potencial 
dessa tecnologia.

Para quem não sabe, é 
possível criar e emitir uma 
moeda virtual gratuitamente, 
pois toda a tecnologia é aberta 
e está disponível para quem 
quiser utilizá-la. Mas o que, de 
fato, traz valor, é o projeto que 
está por trás de cada moeda 
virtual. É o que se chama de 
Reputation Coins, ou seja, o 
que vale hoje não é apenas a 
sua tecnologia, mas a reputa-
ção que ela tem no mercado.

Ou seja, para atuar no mer-
cado de moedas virtuais, é 
necessário avaliar uma gama 
de variáveis que estão atrela-
das ao ativo, principalmente 
os profi ssionais e empresas 
envolvidas, bem como a sua 
usabilidade. A última coisa 
a ser analisada deveria ser a 
sua valorização, uma vez que 
a moeda virtual só terá impor-
tância se o projeto em que ela 
foi concebida for realmente 
um sucesso.

Dentre as iniciativas posi-
tivas do mercado brasileiro, 
encontra-se a BOMESP (Bolsa 
de Moedas Digitais Empresa-
riais de São Paulo), criada a 
partir da Niobium Coin, que 
possibilitará que qualquer 
empresa crie e emita a sua 
própria moeda virtual, com re-
putação e usabilidade próprias, 
desenvolvida por meio de um 
projeto específi co, com lastro 
e de forma profi ssional, ope-
rando no mundo das moedas 
virtuais com paridade diante 
do Bitcoin, do Ethereum, do 
Ripple e do próprio Niobium 
Coin.

A moeda virtual não vive por 
si só. Por isso, é necessário 
aprender como ela foi criada, 
para que serve e qual será a 
sua utilidade. Quando fazemos 
isso, estamos atuando como 
verdadeiros investidores. Caso 
contrário, seremos meros es-
peculadores.

(*) É sócio de Perrotti e Barrueco 
Advogados Associados e Presidente 

da Câmara de Comércio
Brasil-Canadá.

O que aprendemos 
com o Bitcoin?

Paulo Perrotti (*)

News@TI
Via Varejo passa a utilizar lockers e amplia 
presença do serviço “Retira Rápido”

@A partir deste mês a modalidade Retira Rápido passa a ter novas 
opções de pontos de retirada para os clientes que optam em 

comprar nos sites das bandeiras Casas Bahia, Pontofrio e Extra. A Via 
Varejo, empresa administradora das redes, será a primeira companhia 
do setor a utilizar lockers, armários de autoatendimento, tornando a 
jornada de compra ainda mais conveniente. Neste primeiro momento, 
quatro estão disponíveis em postos de combustível, localizados em 
São Paulo/SP, e todos funcionam 24 horas por dia e sete dias por 
semana, sendo que o dispositivo é acionado por QR Code enviado 
por e-mail ou SMS. Além disso, o serviço foi estendido para retirada 
de pedidos em balcões de 43 agências dos Correios de 11 Estados, 
com previsão de ser ampliado para mais fi liais nos próximos meses, 
aumentando ainda mais a capilaridade da companhia e trazendo 
conforto e praticidade para os consumidores. 

Estudantes agora têm acesso a feiras de 
intercâmbios em apenas um clique

@De acordo com a "Pesquisa Selo Belta", divulgada pela Belta 
– Brazilian Educational & Language Travel Association, que 

analisa os números do mercado de intercâmbio do Brasil, o setor 
movimentou R$ 2,2 bilhões em 2016. Com o aumento de interesse, 
estudantes de todo país agora têm a oportunidade de buscar infor-
mações de diversas opções de intercâmbio sem sair de casa. Trata-se 
da plataforma EDUvirtualEXPO, feira virtual de intercâmbio, criada 
pela FPP Edu Media, que ajuda estudantes a selecionar oportunida-
des educacionais junto a mais de 900 instituições em todo o mundo 
como Universidades, Escolas de Idiomas, Agências de Intercâmbio, 
Agências Governamentais e muitas outras instituições internacionais 
(http://db1.com.br/).

Pela primeira vez, brasil conquista pódio na 
maior competição de cases do mundo

@A FIA Business School acaba de conquistar o terceiro lugar 
na maior competição de cases internacionais do mundo - John 

Molson MBA International Case Competition, que reuniu 36 univer-
sidades de todo o planeta entre os dias 01 e 06 de janeiro de 2018 
em Montréal.  Essa é a primeira vez, em 37 anos de competição, que 
uma universidade brasileira alcança o pódio. O time da FIA que levou 
o Brasil ao título é composto pelos engenheiros Bruno Bezerra e 
Henrique Costa, além do especialista em marketing Guilherme Galli 
e da jornalista Helena Prado (https://mbacasecomp.com.).

Maurício Trezub (*)

O problema é que os varejistas estão errando na formulação da 
estratégia de transformação digital ou estagnados sem saberem 
em que investir. Não sei dizer qual dos dois é mais perigoso!

Digital First Retail é o termo que temos usado para defi nir a 
tendência crescente da jornada de compra do consumidor ser 
infl uenciada por canais digitais, não importando onde a transa-
ção fi nal acontece. É muito importante que este movimento seja 
entendido pelos varejistas e que a experiência de compra desta 
nova jornada seja repensada.

Um estudo recente da Deloitte mapeou que 56% das vendas 
em lojas físicas envolvem um dispositivo digital, ou seja, o con-
sumidor pode ter pesquisado o produto no Google no trabalho, 
ter comparado preços num app no celular ou ainda ter visitado o 
e-commerce de várias marcas antes de ter decido ir à loja física. 
Nos Estados Unidas, a Forrester estimou que o volume de vendas 
infl uenciadas pelo digital é 5x maior que as vendas online. Ou 
seja, entender a jornada digital é hoje 5x mais importante que 
ter um e-commerce competente.

Desta forma, podemos afi rmar que a maioria das vendas de uma 
loja hoje começa no online, pois o primeiro instinto do consumidor 
quando está interessado em um produto é pesquisar informações 
e comparar os preços na internet. E muitas dessas buscas geram, 
de fato, vendas nas lojas físicas. Então, como melhorar a minha 
estratégica e conquistar um consumidor que conhece o produto 
na internet e depois vem comprar na minha loja?

A resposta está no conceito de micro moments, que, segundo 
o Google, são minúsculos momentos de intenção de tomada de 
decisão e formação de preferências que ocorrem durante a jor-

Por que o digital commerce é 
5x maior que o e-commerce?
Vivemos a Era da Transformação Digital. Muito se lê e se fala sobre esse movimento e isso faz com 
que as companhias busquem reformular totalmente a sua estratégia de negócios e posicionamento, se 
quiserem se manter competitivas no mercado

nada do consumidor. Sua empresa precisa estar presente nesses 
momentos e é aí que entra o investimento na digitalização do 
negócio. O comportamento de consumo da geração atual mudou, 
e para sempre. Com o mundo baseado em buscas, as lojas físicas 
precisam perceber que devem ser encontradas facilmente com 
apenas um clique. Neste contexto, ter informações como loca-
lização das lojas, catálogo, estoque, preços, horas de abertura e 
fechamento facilmente encontráveis nos canais digitais durante 
os micro moments é fundamental.

Outra estratégia para atender às demandas e aumentar a 
satisfação desse público é permitir que a compra seja feita on-
line e o pagamento na loja física, quando houver a retirada do 
produto – processo conhecido como Click and Collect. Desta 
forma, o varejista consegue aproveitar a vinda do cliente à loja 
para oferecer produtos que possam complementar o primeiro 
pedido dele. Se o cliente comprou um tênis novo, posso oferecer 
meias para usar com ele, por exemplo.

Muitos varejistas acreditaram que montar uma operação de 
e-commerce apartada das lojas físicas fosse uma estratégia de 
sucesso para o futuro. Pode até ter funcionado por um período, 
mas agora é a hora de repensar drasticamente essa posição. O 
relacionamento com uma marca não está isolado em um canal 
e para conseguir fornecer uma experiência de comprar fl uida, 
e sem atritos, os varejistas vão ter que integrar canais digitais e 
físicos em todos os pontos de contato que fi zerem sentido para 
entregar uma jornada que começa – prioritariamente - no digital.

Comprovadamente, o digital commerce é muito mais relevante 
que o e-commerce ou qualquer outro canal de vendas isolado. 
Isso signifi ca que para oferecer produtos e serviços para o con-
sumidor nesta nova era não há mais saída: é preciso aderir ao 
digital commerce!

(*) É diretor de e-commerce da TOTVS.

A provável retomada econô-
mica e o frescor da chegada de 
um novo ano criam um cenário 
de oportunidades e reavivam 
as esperanças de quem precisa 
aumentar a renda, o que resul-
ta na busca por uma solução 
que alavanque as fi nanças e 
aumente a autonomia. Nesse 
momento, o e-commerce pode 
ser um grande aliado, pois 
além de atuar como uma porta 
de entrada a novos negócios, 
é um dos setores que mais 
crescem e, em 2017, registrou 
expressivos 7,5% de cresci-
mento no primeiro semestre, 
totalizando R$ 21 bilhões em vendas online, de acordo com o 
relatório WebShoppers, da Ebit.

Estabilidade e baixo custo

O setor de comércio eletrônico destaca-se em cenários de 
instabilidade econômica por razões técnicas e logísticas, que 
simplifi cam a venda pela internet e aumentam a abrangência, 
atingindo um público muito maior.

Em grande parte dos negócios, manter um e-commerce é 
mais barato do que uma loja física. O fato de evitar gastos com 
aluguel, armazenamento dos produtos, contratação de funcio-
nários já reduz bastante o custo fi nal.

Pesquise e planeje antes de abrir seu negócio

De acordo com informações do SEBRAE, 23% das empresas 
criadas no Brasil são fechadas até o segundo ano de existência. 
Em muitos casos, esse fenômeno se dá pela falta de planeja-
mento. Por isso, para começar um negócio com o pé direito, é 
fundamental criar um documento com o objetivo que você deseja 
atingir com a empresa, a análise do público-alvo e a descrição das 
estratégias a seguir, além de um bom planejamento fi nanceiro, 
para não cair em armadilhas típicas do desafi o de empreender. 
Também é importante adquirir conhecimento sobre o comércio 
eletrônico e o mercado em que deseja atuar, para aumentar as 
chances de sucesso.

Fique de olho no mercado e nos concorrentes

Embora cada loja tenha sua especifi cidade, estudar casos de 
sucesso também ajuda a ter ideias para estruturar a estratégia 
do seu negócio próprio. Procure por lojas do segmento em 
que deseja atuar e faça uma ampla pesquisa de concorrentes, 
analisando como elas começaram e, principalmente, como 
se destacaram no mercado. Dessa forma, você conseguirá 
encontrar seu diferencial e estabelecer as estratégias do 
negócio, com base nas demandas do público-alvo que você 
estabeleceu.

Ofereça algo diferente a 

seus clientes

Entendendo qual o dife-
rencial do seu produto, ou 
serviço, você terá clareza 
para defi nir os produtos que 
serão comercializados, já que 
atualmente o e-commerce 
possui uma enorme gama de 
grandes varejistas que contam 
com a credibilidade gerada em 
suas lojas físicas para atrair o 
consumidor para as lojas on-
line. Por isso, é fundamental 
escolher um segmento e um 
nicho de mercado e trabalhar 
com produtos de qualidade 

e preços competitivos. Assim é possível diferenciar-se nesse 
mercado tão competitivo e atrair o interesse dos consumidores.

Encontre a estrutura adequada

Com o planejamento encaminhado, é hora de pensar na in-
fraestrutura. Muitos negócios online começam pequenos, por 
meio das mídias sociais. Com o aumento da demanda, para dar 
continuidade ao seu projeto e criar uma loja virtual, é essencial 
escolher uma plataforma de e-commerce para hospedar seu 
novo negócio online.

Seja confi ável

Não esqueça que uma boa reputação é o segredo do sucesso 
de uma loja virtual. Por isso, encontrar um fornecedor confi ável 
que entregue as mercadorias no prazo e não te deixe na mão, 
garante não só uma venda tranquila como otimiza a experiência 
e a satisfação do cliente.

Preocupe-se em oferecer aos seus clientes um ambiente 
atrativo, com mercadorias e atendimento de qualidade. Desta 
forma, o consumidor sentirá segurança em comprar.

Faça seu cliente feliz

É de conhecimento geral que manter os clientes antigos é mais 
fácil do que conquistar novos, o que signifi ca que a fi delização 
é peça chave do sucesso do negócio. Uma ótima maneira de 
gerar compras recorrentes em sua loja é garantir a felicidade 
do seu cliente, entendendo as necessidades dos compradores 
e realizando um bom atendimento, pois os clientes satisfeitos 
são os melhores divulgadores de sua marca.

Por fi m, saiba que assim como abrir uma loja física, criar uma 
loja virtual requer muito tempo e dedicação. Então, que tal 
aproveitar o mês de janeiro e começar hoje mesmo a planejar 
seu novo negócio?

(Fonte: Manuella Lima é Especialista em Branding na Nuvem Shop, plataforma 
de serviços de e-commerce líder na América Latina com 15 mil lojas ativas).

Férias que nada! Saia na frente e comece o ano 
abrindo seu negócio



Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 12 de janeiro de 2018

lauralobato11.ll@gmail.com

Página 8

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

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

Esta sexta é o vigésimo sexto dia da lunação. Desde as 05h05 da manhã a Lua ingressando em Sagitário torna o dia de 

alto astral e torna tudo bem mais descontraído. É tempo de focar no trabalho, mas as atividades podem ser realizadas com 

uma maior leveza. Para quem está viajando ou de férias é tempo de se aventurar e para todo mundo sempre é positivo 

reservar um momento para a diversão. Se não estiver viajando pode planejar uma viagem para o fi nal de semana. Os 

próximos dias com a Lua no signo do centauro serão de maior leveza e tranquilidade.
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Desde manhã há uma tendência a 
exigir e se sentir exigido, com um 
peso nas costas devido às obriga-
ções e cobranças que sejam feitas 
devido às negligências e o humor 
mais pesado. Fique perto de amigos, 
precisará muito mais deles nesta 
sexta. 98/498 – Vermelho.

Este é um período de alegria e des-
contração, bem próprio para divertir-
se. Aquilo que havia sido programado 
deve ser seguido usando a intuição, 
a persistência e a paciência. Os 
próximos dias com a Lua no signo 
do centauro serão de maior leveza e 
tranquilidade. 03/403 – Verde.

É tempo de focar no trabalho, mas 
as atividades podem ser realizadas 
com uma maior leveza. Precisa 
tomar atitudes fi rmes e objetivas 
que trarão os resultados esperados 
em curto prazo. Dê mais carinho a 
quem ama e receberá o afeto que 
espera. 76/476 – Amarelo.

Pode estar sendo considerado o 
foco das mudanças do momento e 
enfrentará alguma difi culdade pela 
manhã. A Lua minguante em Sagitá-
rio dá chance de resolver situações 
e pôr um fi m aos problemas. Use 
seu lado mais intenso e emocional 
junto das pessoas íntimas e viverá 
um momento feliz. 38/738 – Azul.

Desde as 05h05 da manhã a Lua 
ingressando em Sagitário torna o dia 
de alto astral e torna tudo bem mais 
descontraído. Dê um tempo para dar 
início a atividades e realizar aquilo 
que adiou com a Lua na fase min-
guante. Ajude quem precise e evite 
querer ser o centro das atenções. 
39/339 – Amarelo.

Aceite que é possível conquistar o 
que deseja em todos os setores de 
sua vida se mantiver o otimismo. 
Fará contatos importantes que po-
dem melhorar a situação fi nanceira, 
faça viagens e novos negócios. Bom 
para negócios, assunto de dinheiro 
ou fi nanciamentos. 90/690 – Verde.

O começo do fi nal de semana é muito 
bom para as relações e combater o 
desânimo. Precisa evitar atitudes 
impulsivas demais e ações arrogantes 
e exageradas que afastam oportu-
nidades. Mesmo assim, se quiser 
pode resolver tudo com facilidade e 
divertir-se. 36/536 – Verde.

A Lua em Sagitário melhora a vida 
afetiva e aumenta o prazer na vida 
social. Para quem está viajando é 
tempo de se aventurar e para todo 
mundo sempre é positivo reservar 
um momento para a diversão. Pode 
haver falhas nas comunicações 
e falta de atenção das pessoas. 
88/788 – Azul.

Precisa resolver assuntos sociais ou 
profi ssionais com calma e cabeça 
fria, nada de desencanto e pessi-
mismo. Nas atividades relacionadas 
ao comércio aumentará seus lucros 
sendo ágil. O dinamismo, a ação e 
o movimento são pontos fortes que 
deve explorar nesta sexta. 57/657 
– Verde.

É tempo de focar no trabalho, mas 
as atividades podem ser realizadas 
com uma maior leveza. Veja o que 
é mais importante que pode ser 
decidido nesta sexta. Faça viagens 
após o aniversário, antes evite fazer 
qualquer coisa nova que não tenha 
sido programada. 63/363 – Azul.

Cuidado com atitudes impulsivas 
demais e ações arrogantes e exage-
radas no fi nal da noite desta sexta. 
Talvez o melhor seja recolher-se e 
permanecer no ambiente íntimo. 
Cuide melhor de sua saúde que 
enfraquece neste período e poderá 
ser abalada. 72/372 – Cinza.

Com a Lua na fase minguante em 
Sagitário, encerre situações e ter-
mine trabalhos. Fortes emoções 
o levam a viver bom momento no 
relacionamento amoroso. Procure 
ser feliz ao lado da pessoa amada 
no relacionamento sexual perma-
necendo em seu ambiente a noite. 
53/453 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 12 de Janeiro de 2018. Dia de São Fulgêncio, São Modesto, Santa 
Taciana, São Bernardo de Corlenone, São Ernesto e Dia do Anjo Acaiah, 
cuja virtude é a realidade. Dia do Empresário de Contabilidade. Hoje 
aniversaria a atriz Kirstie Alley que nasceu em 1955, o músico Nando Reis 
que faz 55 anos, o ex-jogador de futebol Mauro Silva que completa 50 anos 
e o ator Fernando Pavão que nasceu em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Capricórnio deste dia e grau tem sempre muita paciência 
para alcançar o que deseja da vida. É um diplomata natural, sabe traba-
lhar em grupo. Amigável e com um charme irresistível. Possui objetivos 
claros, é metódico, orgulha-se de seu trabalho. Quando desenvolve sua 
intuição natural e reconhece o seu conhecimento pode tornar ideais em 
realidade. Sempre dá um sentido à vida, mesmo quando tem pouca fé. 
Consegue grande sucesso em trabalhos difíceis, desde que lute contra 
a preguiça, que sempre o acompanha. No lado negativo, tende a ser 
negligente nos estudos.

Dicionário dos sonhos
MULHER - Loura, indica felicidade. Morena, ciúmes 
injustifi cados. Negra, separação. Bonita, calunias. Feia, 
felicidade no amor. Dançar com uma mulher, novos 
amores. Brigar, reconciliação. Namora-la, separação. 
Abraça-la, notícia de pessoa amada. Casar com ela, sorte 
no jogo durante a fase da Lua em que sonhou. Números 
da sorte: 19, 35, 67, 71, 80 e 95.

Simpatias que funcionam
Simpatia do copo d’água para parar de beber: Para 
começar, escreva o nome de quem deseja ver livre da bebida 
em uma folha grande de cartolina na cor preta. O nome deve 
ser escrito com um giz na cor branca. Em seguida, coloque 
um copo branco nunca antes utilizado de forma bem cen-
tralizada sobre a cartolina; encha então o copo com água e 
diga: “(nome da pessoa), deixe de beber, (fale o nome da ou 
das bebidas em que a pessoa é viciada), e que só goste de 
beber água”. Repita essa frase por três vezes seguidas. Deixe 
essa simpatia para parar de beber no mesmo lugar durante 
sete dias – preferencialmente em local de pouco acesso – e, 
depois desse período, jogue todo o material em uma praia.
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MNOMEDOPAI
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INSUSPEI

TA
POC

AOED
PESARSUMA

Série de 
filmes com

Robert
Pattinson

Junção de
todas as
cores do
espectro

Medida 
do Twitter
contra per-
fis falsos

Situação
dos

inadim-
plentes

Indica o
norte na
rosa dos
ventos

"Homem",
na gíria
nordes-

tina

Motivo 
do hara-
quiri do
samurai

Atividade
física

indicada 
a idosos

Mau, 
em inglês

Indústria de
(?): produz
matéria-

prima

Natalie
Imbruglia,

cantora
de "Torn"

Frase
inicial do
sinal da

cruz (Rel.)

Cada gru-
po de 13
cartas do
baralho

Agir
como o

professor
na escola

Polícia 
Rodoviá-
ria Fede-
ral (sigla) 

A pessoa 
que não me-
rece des-
confiança

Pronome
pessoal

da coleti-
vidade

Forma de
venda do
leite e do

sabão

Senti-
mento ex-
presso nos
pêsames

De (?) im-
portância:
essencial

Instrumen-
to de (?),
categoria
da flauta 

Magali, por seu
apetite (HQ)

Nando (?): atuou em
"Tomara que Caia"

Soma de
dinheiro
Filho de
um tio

É bus-
cado por
detetives

O sonho,
no Hino
Nacional
Arisco

Tumor
benigno
do útero

(pl.)

Ondas
Curtas
(sigla)

Importante invenção
da Pré-História

Cada unidade em
uma enumeração

Aqui
Letra da

crase
(Gram.)

Edifício
(abrev.)
Urânio

(símbolo)

Elevada ao status de
(rainha de bateria)

Preparado industrial
passado para tirar

tinta

3/bad. 5/cunha. 6/miomas. 10/insuspeita. 15/conta verificada.
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Comemorando 40 anos de car-
reira, o ator Eduardo Martini 
reestreia no dia 11 de janeiro o 
espetáculo “Papo com o Diabo”. A 
peça marca a primeira parceria de 
Eduardo Martini com o diretor Elias 
Andreato, dois grandes talentos das 
artes cênicas, após anos tentando 
esse encontro. O espetáculo é o 
primeiro texto do jornalista e crítico 
teatral Bruno Cavalcanti, estreando 
nos palcos, em um texto escrito 
especialmente para Martini. A peça 
narra a história de um personagem 

milenar e enigmático da história da 
humanidade, o Diabo em pessoa, de 
carne e osso. A comédia conta com 
cenas hilárias, em que o capeta se 
defende das acusações que vem 
recebendo ao longo de milênios e, 
o mais importante, contestar sua 
participação nas mazelas do mundo, 
propondo questionamentos acerca 
da natureza humana.

Serviço: Teatro Itália, Av. Ipiranga 344, 
República, tel. 3255-1979. Quintas às 21h. 
Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 22/02.

“Entre! A Porta está Aberta”.

“Entre! A Porta está Aberta” conta a estória das irmãs 
Guta e Flora, as duas com mais de 65 anos, que moram 
em cidades diferentes e não se veem com frequência. Um 
dia, Flora aparece avisando que veio para fi car apenas uma 
semana na casa da irmã Guta. A semana se transforma em 
meses e num resgate cômico e por vezes emocionante, 
as irmãs trazem à tona revelações e segredos do passado 
nunca antes revelado, tornando o duelo verbal dinâmico 
e poético. Com Emerson Grotti, Gabriela Gama, Gabriela 
Rabelo, Glória Rabelo e Guilherme Araújo.

Serviço: Teatro Itália, Av.Ipiranga, 344, República, tel. 3255-1979. Sábados às 
18h. Ingresso: R$ 60. Até 17/03. 

Benjamim não quer mais frequen-
tar as aulas de natação na escola. 
Sua mãe acha que ele está usando 
drogas ou tem confl itos com seu 
corpo. Mas, na verdade, o jovem 
encontrou Deus, e as aulas mistas 
ofendem os seus princípios religio-
sos na peça “Mártir”. Fundamenta-
lismo e intolerância são os principais 
temas desta provocadora peça, que 
também questiona: até onde somos 
capazes de chegar para aceitar a fé 
do outro? Quando devemos impor 
as nossa próprias crenças?

Serviço: Teatro Cacilda Becker, R. Tito, 
295, Lapa, tel. 3864-4513. Sextas e sábados 
às 21h e aos domingos às 19h. Entrada 
franca. Até 04/02.

Sucesso de público, 
em cartaz desde 
2016 e indicado aos 
principais prêmios 
em 2017, a comédia 
musical “Forever 
Young” chega para 
nova temporada com 
inicio no próximo
dia 19

No elenco, Saulo Vasconce-
los, Janaina Bianchi, Rodrigo 
Miallaret, Naima, Marcos 
Lanza, Nany People e Miguel 
Briamonte (piano ao vivo). 
De forma bonita, poética e 
bem-humorada, a peça apre-
senta seis grandes atores que 
representam a si mesmos no 
futuro, quase centenários. 
Apesar das difi culdades eles 
continuam cantando, se diver-
tindo e amando. Tudo acontece 
no palco de um teatro, que foi 
transformado em retiro para 
artistas, sempre sob a supervi-
são de uma enfermeira. Quan-
do ela se ausenta, os simpáticos 
senhores se transformam 
e revelam suas verdadeiras 
personalidades através do bom 
e velho rock’n’roll mostrando 

Cena do musical “Forever Young”.

“Forever Young”
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que o sonho ainda não acabou 
e que eles são eternamente 
jovens.  A comédia musical 
consegue relatar não apenas o 
problema da exclusão social na 
“melhor idade”, mas também 
aborda questões sobre a velhice 
com muito humor e músicas 
que marcaram várias gerações. 
Os hits são sucessos do rock e 
pop mundial de diversos anos, 

passando pelas décadas de 50, 
60, 70, 80 até chegar aos anos 
90. Músicas que são verdadeiros 
hinos como I Love Rock and Roll, 
Smells Like a Teen Spirit, I Will 
Survive, I Got you,babe,Roxan-
ne, Rehab, Satisfaction, Sweet 
Dreams, Music, San Francisco, 
California Dream in, Let It 
Be, Imagine, e a emblemática 
Forever Young. Já o repertório 

nacional conta com canções 
como Eu nasci há 10 mil anos 
atrás de Raul Seixas, Do Leme 
ao Pontal de Tim Maia e Valsinha 
de Chico Buarque. 

Serviço: Teatro Fernando Torres, R. 
Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé, tel. 
2227-1025. Sextas às 21h30, sábados às 21h 
e aos domingos às 19h. Ingressos: Sextas, 
R$ 60 e R$ 30 (meia), sábados e domingos 
R$ 70 e R$ 35 (meia). Até 25/03.

Comédia

D
iv

ul
ga

çã
o

Refl exões
Seu Tempo

Seu tempo é limitado, en-
tão não perca tempo vivendo 
a vida de outro. Não seja 
aprisionado pelo dogma ,que 
é viver com os resultados 
do pensamento de outras 
pessoas. Não deixe o barulho 
da opinião dos outros abafar 
sua voz interior. E o mais 
importante, tenha a coragem 
de seguir seu coração e sua 
intuição. Eles, de alguma 
forma, já sabem o que você 
realmente quer se tornar. 
Tudo o mais é secundário.

Steve Jobs

Intolerância
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Cena de “Mártir”.

Erik Almeida/Divulgação
“Papo com o Diabo”

Eduardo

Martini



Hoje, 12 de janeiro, 

comemora-se o Dia do 

Empresário Contábil

Aproveitando o ensejo 
dessa data tão impor-
tante para nossa socie-

dade, expresso aqui minha 
convicção de que é preciso 
refl etir sobre a importância 
do Profi ssional da Contabili-
dade na contribuição técnica 
para a melhoria da gestão das 
pequenas, médias e grandes 
empresas, assim como os de-
safi os do empreendedorismo 
em nossa área. 

O Profi ssional da Contabi-
lidade é parte essencial de 
qualquer empreendimento, 
público ou privado, sendo, 
muitas vezes, o braço direito do 
gestor. Em razão disso, a gestão 
das Empresas Contábeis tem 
particularidades importantes, 
visto que são elas que tratam da 
compreensão sobre a evolução 
patrimonial de pessoas físicas 
ou jurídicas, com ou sem fi ns 
lucrativos.

Nos falta intensifi car a divul-
gação ampla dessa capacidade 
para a sociedade, que ainda não 
reconhece nossa importância 
na prestação de informação de 
qualidade, útil e compreensí-
vel, que subsidia os gestores a 
entenderem seus negócios e, 
consequentemente, tomarem 
melhores decisões.

Muitos empreendimentos 
fecham antes de três anos 
porque o gestor não possui co-
nhecimentos sobre apuração 
correta de custo, precifi cação, 
capacidade evolutiva patrimo-
nial, composição de capitais, 
diferença entre “lucro” e 
“dinheiro”, necessidade de 
capital de giro... todas essas in-
formações são fornecidas pelos 
Profi ssionais da Contabilidade. 

Nossa Classe produz muito, 
mas é modesta ao levar para 
a coletividade sua capacidade 
de trabalho e poder de entrega! 
Por isso, a união, a cooperação 
e a nossa luta são, principal-
mente, pelo fortalecimento 
de nossa Valorização perante 
a sociedade!

Ela começa quando o Pro-
fi ssional entende o seu valor 
e passa a informá-lo para os 
clientes. E o centro desse valor 
é a Gestão Contábil. Esta é a 
parte mais bela e importante 
de nosso trabalho. Afi nal, o 
momento da ênfase do débito/
crédito e do levantamento de 
balancetes passou e muitos sis-
temas informatizados o fazem.

O que eles não conseguem 
substituir é nossa veia de Ci-
ências Sociais Aplicadas. Nossa 
atuação como Consultores 
e Assessores de pequenas, 
médias e grandes empresas, 
atuação esta decisiva para o 
fortalecimento e crescimento 
das mesmas. É preciso que 
os Empresários Contábeis 
ampliem a refl exão sobre o 
seu real papel na sociedade, 
utilizem sua expertise para 
manter e conquistar clientes 
e aprimorem sua gestão de 
vendas de serviço qualifi cado.

A nós, Profissionais da 
Contabilidade, e à sociedade 
como um todo, cabe valorizar 
os Empresários Contábeis tam-
bém pela geração de empregos 
para a Classe e consequente 
contribuição para a economia 
do país. Vamos em frente, Em-
presário Contábil! O desafi o é 
grande, mas com entusiasmo 
e determinação, o sucesso é 
garantido. Conte sempre com 
o CRC/RJ. 

(*) - É Presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado 

do Rio de Janeiro (CRCRJ).

Parabéns,
empresários contábeis!

Waldir Ladeira (*)

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171
netjen@netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 12 de janeiro de 2018 Página 9

11 3531-3233 www.orcose.com.br
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SEXTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2018

DEMITIR FUNCIONÁRIA GESTANTE
Empresa pretende demitir funcionária gestante que está de 02 
meses de gestação e indenizá-la com todos os seus direitos e estabi-
lidade, teria direito a reintegração em uma possível ação trabalhista? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA MUDOU DE ENDEREÇO A NA CRF (CERTIDÃO DE REGULARI-
DADE DO FGTS) AINDA ESTA O ENDEREÇO ANTIGO, COMO PROCEDER 
PARA ATUALIZAR?

Informamos que a empresa deverá proceder com o pedido de RDE - 
Retificação de Dados Empregador, no qual o formulário será obtido 
no sítio da Caixa Econômica Federal, preenchido e protocolado 
junto á agência da Caixa Econômica.

CONTRATAR DESPACHANTE ADUANEIRO
Qual o procedimento/obrigações que a empresa contratante tem que 
realizar na contratação de aduaneiros? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EQUIPARAÇÃO SALARIAL
Como funciona a equiparação salarial para mesma função, porém 
com datas de admissão diferentes? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA AO FAZER EXAME PERIÓDICO FOI CONSTATADA 
ALTERAÇÃO NO EXAME DE AUDIOMETRIA, A MÉDICA DA MEDICINA 
DO TRABALHO FEZ O ENCAMINHAMENTO PARA UM OTORRINOLA-
RINGOLOGISTA, QUEM DEVE PAGAR?

Esclarecemos que o exame admissional, demissional, periódico, além de 
outros exames complementares devem ser arcados pelo empregador. 
Base Legal – Art.168 da CLT.

SUSPENDER O SOBREAVISO
Funcionário recebe sobreaviso e a empresa não necessita mais desse 
trabalho, pode parar de pagar, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Fazenda Mombuca Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ N° 08.255.177/0001-40 - NIRE 35.3.0033276.8

Ata de Assembleia Geral Extraordinária para Transformação em Sociedade Limitada
realizada em 30 de novembro de 2017

Às 15:00 horas do dia 30 de novembro de 2017, reuniram-se, na sede social, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 
2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-905, acionistas representando 
a totalidade do capital social da Fazenda Mombuca Empreendimentos e Participações S.A., sociedade inscrita no
CNPJ/MF sob n° 08.255.177/0001-40, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial de São Paulo sob NIRE
35.3.0033276.8, em sessão de 17/07/2006 (“Sociedade”), a saber: (a) Eduardo Cunha Bueno Mellão, brasileiro, casado
sob o regime de separação de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 2.425.564-6 SSP/SP, inscrito no CPF 
sob n° 011.092.438-04, domiciliado em Chacara Paraje Manso, Bairro Chacara del Golf, Punta del Este, Uruguai, CEP: 20000,
ora de passagem pelo País, tendo nomeado como seu bastante procurador para fi ns de receber citação, nos termos da Lei n°
6.404/76, André Petrich Mellão, abaixo qualifi cado, conforme instrumento público de procuração lavrada nas páginas 43 a 46,
do livro 4633, do 14° Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo; (b) Renata da Cunha Bueno Mellão, brasileira, viúva,
empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 804.454-5 SSP/SP, inscrita no CPF sob n° 008.437.688-00, domiciliada
nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, CEP: 01451-905, neste 
ato representada por sua bastante procuradora, Renata Cunha Bueno Mellão, conforme instrumento público de procuração
lavrado na página 153, do livro 4.655, do 14° Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo, qualifi cada a seguir; (c) Renata
Cunha Bueno Mellão, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade RG n° 2.425.563 SSP/SP, inscrita
no CPF sob n° 524.062.108-04, domiciliada nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, 
Jardim Paulistano, CEP: 01451-905; (d) E. Mellão Participações Ltda., sociedade limitada com sede nesta Capital, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, CEP: 01451-905, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
10.304.316/0001-20, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP, sob NIRE 35.2.2259332.5, em sessão de 04/08/2008,
neste ato representada na forma de seu Contrato Social, por André Petrich Mellão, brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG n° 16.119.518-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 064.858.628-62, domiciliado nesta Capital, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano,  CEP: 01451-905; e (e) R. Mellão Participações
Ltda., sociedade limitada com sede nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim
Paulistano, CEP: 01451-905, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.521.604/0001-37, com seus atos constitutivos arquivados na
JUCESP, sob NIRE 35.2.2268395.2, em sessão de 03/09/2008, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, por Renata
Cunha Bueno Mellão, acima qualifi cada. Assumiu a presidência dos trabalhos Eduardo Cunha Bueno Mellão, que aceitando
a incumbência, convidou a mim, Renata Cunha Bueno Mellão, para secretariá-lo, no que acedi, assim se constituindo a mesa
e dando início aos trabalhos. Na conformidade da Ordem do Dia, previamente informada a todos os presentes, foram tomadas as
seguintes deliberações, por unanimidade de votos e com a expressa anuência da usufrutuária, a saber: (i) transformação do tipo
societário da Sociedade, de sociedade por ações para sociedade empresária limitada, com a adoção da denominação de “Fazenda
Mombuca Empreendimentos e Participações Ltda.”, a qual desenvolverá as mesmas atividades, mantendo-se, outrossim, 
todos os direitos e obrigações que compõem o patrimônio da Sociedade, ora transformada, nos termos dos artigos 220 e 222 
da Lei n° 6.404/76, passando o capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e bens, no valor 
de R$235.008,00 (duzentos e trinta e cinco mil e oito reais), a ser representado por 235.008 (duzentas e trinta e cinco mil e oito) 
quotas, de valor nominal de R$1,00 (uma real) cada, subscritas na exata proporção do valor das respectivas ações, ou seja; (a) 
Renata da Cunha Bueno Mellão detém 2 (duas) quotas, no valor nominal total de R$2,00 (dois reais); (b) Eduardo Cunha
Bueno Mellão detém 2 (duas) quotas, no valor nominal total de R$2,00 (dois reais); (c) Renata Cunha Bueno Mellão detém
1 (uma) quota, de valor nominal de R$1,00 (um real); (d) E. Mellão Participações Ltda. detém 117.501 (cento e dezessete
mil, quinhentas e uma) quotas, no valor nominal total de R$117.501,00 (cento e dezessete mil, quinhentos e um real); e (e) R.
Mellão Participações Ltda. detém 117.502 (cento e dezessete mil, quinhentas e duas) quotas, no valor nominal total de
R$117.502,00 (cento e dezessete mil, quinhentos e dois reais), conforme disposto no artigo 5° do Contrato Social; (ii) ratifi cação
da nomeação de Renata da Cunha Bueno Mellão e Renata Cunha Bueno Mellão, acima qualifi cadas, para os cargos de
Diretora Presidente e Diretora, respectivamente, e nomeação de André Petrich Mellão, brasileiro, casado, empresário, portador
da cédula de identidade RG n° 16.119.518-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 064.858.628-62, domiciliado nesta Capital, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.092, 15° andar, conjunto 153, para o cargo de Diretor, o qual, presente à assembleia, toma
posse neste ato e declara, para os devidos fi ns e sob as penas da lei, que não se encontra impedido de exercer a administração
de sociedades, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; referidos diretores permanecerão em seus respectivos cargos por prazo
indeterminado, até deliberação que venha a substitui-los; (iii) alteração do objeto social da Sociedade, para incluir a atividade
de compra, venda, arrendamento ou locação de bens imóveis próprios, conforme disposto no artigo 4° do Contrato Social; e 
(iv) adoção do Contrato Social anexo à presente ata, que passa a reger a Sociedade a partir desta data. Nada mais havendo a 
tratar, fi ca formalmente concretizada a transformação da Sociedade em uma sociedade empresária limitada, que é, para todos
os fi ns de direito, uma continuação da sociedade por ações. Ficam os administradores da Sociedade devidamente autorizados a
praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à implementação das deliberações ora tomadas. Finalmente, os trabalhos 
foram encerrados, suspendendo-se a assembleia para a lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai
assinada por todos os presentes. Eduardo Cunha Bueno Mellão - Presidente da Mesa; Renata Cunha Bueno Mellão -
Secretário. Acionistas: Renata da Cunha Bueno Mellão - p.p. Renata Cunha Bueno Mellão; Eduardo Cunha Bueno Mellão;
R. Mellão Participações Ltda. - Renata Cunha Bueno Mellão; Renata Cunha Bueno Mellão; E. Mellão Participações
Ltda. - André Petrich Mellão; André Petrich Mellão - Diretor. Registrada na JUCESP sob n° 578.028/17-7 em 26.12.2017

Rcbm Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ N° 08.255.078/0001-69 - NIRE 35.3.0033302.1

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de Novembro de 2.017
Data, Hora e Local: 30 de novembro de 2.017, às 10:00 horas, na sede social, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°
2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01451-905. Presença: Dispensadas
as formalidades de convocação, uma vez que se encontra presente a totalidade dos acionistas, titulares de ações representativas de
100% do capital social, conforme se verifi ca pelas assinaturas constantes no livro de Presença de Acionistas. Composição da
Mesa: Presidente: Eduardo Cunha Bueno Mellão Secretário: Marcos Mellão Alves de Lima Convocação: Dispensada
a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, § 4°, da Lei n° 6.404/76, conforme alterada. Ordem
do Dia: (a) aprovar o Protocolo de Incorporação e Justifi cação fi rmado pelos administradores da Companhia e da Sermel
Empreendimentos e Participações Ltda.; b) ratifi car a nomeação da empresa especializada, para promover a avaliação 
do patrimônio líquido da Companhia; (c) aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da Companhia; (d) aprovar a 
incorporação da Companhia pela Sermel e a consequente versão de seu patrimônio, extinguindo-se a Companhia; e (e) outros
assuntos de interesse social. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Presentes e com a e expressa
anuência da usufrutuária: (a) aprovado, sem qualquer restrição, o Protocolo de Incorporação e Justifi cação, fi rmado , nesta data 
pelos administradores da Companhia e da Sermel Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade empresária limitada,
com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.092, 15° andar, conjunto 153, Jardim Paulistano, São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP: 01451-905, inscrita no CNPJ sob n° 60.609.484/0001-00, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob
NIRE 35.2.0103148.4 (“Sermel”), documento este que ora é anexado ao presente instrumento, dele fazendo parte integrante para
todos os fi ns de direito; (b) ratifi cada a nomeação da Tríade Auditores Independentes, sociedade com sede na Avenida Nove
de Julho, n° 5569, 2° andar, Jardim Paulista, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01.407-200, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
60.902.798/0001-99 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob n° 2SP 015090/0-5, com seus atos 
constitutivos e alterações posteriores registrados no 1° Ofi cial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas
de São Paulo, para promover a avaliação do patrimônio líquido da Companhia; (c) aprovado o laudo de avaliação do patrimônio
líquido da Companhia, com base no balanço patrimonial de 31 de outubro de 2.017, laudo este elaborado pela empresa nomeada e 
que ora é anexado ao presente instrumento, dele fazendo parte integrante para todos os fi ns de direito; (d) aprovada, nos termos já
detalhados no Protocolo de Incorporação e Justifi cação, a incorporação da Companhia pela Sermel e a consequente versão de seu 
patrimônio para a sociedade incorporadora, extinguindo-se a Companhia; e (e) autorizados os diretores a praticarem todos os atos
necessários e/ou convenientes à formalização da incorporação ora deliberada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar fi ca 
formalmente concretizada a incorporação da Companhia pela Sermel. Finalmente, os trabalhos foram encerrados, suspendendo-se
a assembleia para a lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Eduardo
Cunha Bueno Mellão - Presidente da Mesa; Marcos Mellão Alves de Lima - Secretário. Acionistas: Renata da Cunha
Bueno Mellão - p.p. Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins / Frederico Mellão Alves de Lima; Eduardo Cunha Bueno
Mellão; Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão; Renata Cunha Bueno Mellão; André Petrich Mellão; Renata
de Tomasi Mellão - p.p André Petrich Mellão; Sérgio Mellão Figueiredo; Maria Eudóxia Mellão Figueiredo Atkins;
Marcos Mellão Alves de Lima; Gabriela Mellão Alves de Lima; Frederico Mellão Alves de Lima; E. Mellão
Participações Ltda. - André Petrich Mellão; R. Mellão Participações Ltda. - Renata Cunha Bueno Mellão; ME. Mellão
Participações Ltda. - Maria Eudóxia da Cunha Bueno Mellão Registrada na JUCESP sob n° 583.311/17-9 em 28.12.2018

Erik Penna (*)

Resolvi me aprofundar 
no assunto e fi z no mês 
passado um tour muito 

especial chamado “Keys to the 
Kingdom” pelos bastidores da 
Disney, estudando, desta vez, 
o túnel secreto e subterrâneo 
que quase ninguém sabe ou 
vê quando se diverte pelos 
parques.

Vou destacar a seguir cinco 
segredos que mais me chama-
ram a atenção, e que ainda não 
foram relatados nos meus tex-
tos anteriores, pois são como 
lições de ouro que podemos 
implementar em nossas orga-
nizações e equipes. Confi ra:
 1) Utilidors - São os cor-

redores por debaixo do 
parque, locais onde tran-
sitam os funcionários, 
ou melhor, cast member 
(membros do elenco) 
como são chamados lá. 
Quase tudo é preparado 
neste local para que, 
quando subir ao local da 
apresentação, a experi-
ência do cliente possa ser 
realmente especial. Sabia 
que até banco existe lá 
para facilitar a vida dos 
funcionários?

Em vários locais do túnel há 
mapas para informar aos cola-
boradores onde estão, afi nal, 
eles imaginam que não seria 
bacana ver um robô que é para 
estar na tomorrowland apare-
cer andando na frontierland, 
área destinada ao velho oeste.
 2) Uma empresa que você 

não vê - Os frequenta-
dores da Disney estão 
acostumados a ver toda 
a magia, mas nem ima-
ginam que esses colabo-

Cinco segredos de sucesso 
da excelência Disney

Sou apaixonado pela magia do encantamento e, após intensa pesquisa literária, diversas visitas aos 
parques temáticos, curso sobre gestão de excelência junto ao Instituto Disney de Orlando-EUA, me 
encantei ainda mais

radores precisam estar 
motivados 365 dias do 
ano, pois é mais fácil um 
funcionário feliz tornar 
um cliente feliz. Já parou 
para pensar quantos pes-
soas, que fi cam nos bas-
tidores, não aparecem, 
mas cuidam e motivam 
toda essa gente que 
encontramos lá em cima 
na Main Street (Avenida 
principal) e nas atrações? 

Me lembro que, em uma das 
portas do túnel que dá acesso 
ao parque, pude ver várias 
mensagens refl exivas e moti-
vacionais, como:
 – Hoje você poderá fazer 

a diferença na vida de 
muitos visitantes.

 – Você está preparado 
para criar o melhor 
fi nal de ano de todos 
os tempos?

Repare, alguém precisa mo-
tivar o cliente interno para que 
estes motivem, encantem e 
surpreendam o cliente exter-
no. O resultado fi nanceiro é 
consequência.
 3) Atenção aos detalhes 

- Você sabia que os par-
ques da Disney nunca 
fecham, abrem 365 dias 
do ano? E que todas as 
noites, assim que o Magic 
Kingdom fecha, todos 
os postes da entrada da 
Main Street são pintados, 
para que realmente pare-
çam novinhos quando o 
parque reabrir na manhã 
seguinte? 

Sabia que a tinta dourada que 
é pintado o Carrossel no Magic 
Kingdom é feita com pó de ouro 
de 23 quilates? É bem provável 
que a maioria dos clientes não 
perceba, mas o importante para 
a Disney é que os colaboradores 
saibam como é fundamental 
ter tanta atenção aos detalhes.
 4) Chaves da excelência 

- A liderança sabe que 
precisa empoderar a 
equipe, conferem certa 
autonomia para que eles 
mesmos tomem as de-
cisões. Desta forma, as 
pessoas se baseiam nas 
4 chaves de prioridades, 
ou seja, na hora de tomar 
uma decisão, observam a 
seguinte ordem:

 – Segurança: prioridade 
absoluta, todos preci-
sam se sentir seguros 
e, aonde alguém se 
machuca, o show não 
acontece.

 – Cortesia: o convidado 
deve ser tratado como 
uma estrela principal, 
com toda cordialidade 
e excelência.

 – Show: não pode ser mais 
um espetáculo, precisa 
surpreender, fazer mais 
do que o cliente espera 
e, assim, conquistar do 
cliente o UAU!.

 – Efi ciência: tudo pre-
cisa funcionar perfei-
tamente, portanto, o 
lema é: faça certo da 
primeira vez.

 5) Espelho e relógio - Uma 
cena fi xou na minha men-
te. Fomos conhecer onde 
são construídos e cuida-
dos os carros alegóricos, 
aqueles que aparecem 
na famosa parada, onde 
desfi lam os personagens, 
as princesas. Na saída 
deste local, que separa 
os bastidores do show, há 
um espelho bem grande 
e um relógio. Os dois 
objetos conferem uma 
autorrefl exão a cada cast 
member antes de passar 
pela porta e que cada 
funcionário deve respon-
der antes de começar a 
trabalhar:

 – Ao olhar para o relógio 
responde à pergunta: 
“Estou no horário cer-
to?”.

 – Ao olhar para o espe-
lho responde para si 
à seguinte pergunta: 
“Estou pronto para dar 
um verdadeiro show?”.

Dá para implementar tudo 
isso com nossa equipe? Sim, é 
possível. Mas será fácil?

Ai, eu deixo a resposta do 
próprio Walt Disney: “Eu gosto 
do impossível porque lá a con-
corrência é menor”.

(*) - É palestrante de vendas 
e motivação com qualifi cação 

internacional, consultor e autor dos 
livros: A Divertida Arte de Vender;  

Motivação Nota 10;  21 soluções 
para potencializar seu negócio; 

Atendimento Mágico - Como Encantar 
e Surpreender Clientes; e O Dom 

de Motivar na Arte de Educar (www.
erikpenna.com.br).

No mundo inteiro, 72% das em-
presas de médio e grande portes 
com ações negociadas em bolsas 
de valores ainda não reconhecem 
os riscos fi nanceiros oriundos das 
mudanças climáticas em seus rela-
tórios anuais fi nanceiros, de acordo 
com a Pesquisa 2017 de Relatórios 
de Responsabilidade Corporativa 
da KPMG. O levantamento estudou 
relatórios anuais fi nanceiros e relató-
rios de responsabilidade corporativa 
das 100 maiores empresas por recei-
ta de 49 países, dentre eles o Brasil. 

Ainda de acordo com a pesquisa, 
da parcela minoritária que reconhe-
ce o risco das mudanças climáticas, 
apenas 4% fornece uma análise aos 
investidores do potencial valor de 
negócio em risco. Em termos de se-
tores, as empresas que operam em 
recursos fl orestais e papel (44%), 
mineração (40%), e petróleo e gás 
natural (39%) têm as mais altas 
taxas de reconhecimento do risco 
relacionado ao clima em seus rela-
tórios. Já serviços de saúde (14%), 
transporte e entretenimento (20%) 
e varejo (23%) são setores menos 
propensos a reconhecer o risco 
climático. 

“A pesquisa mostra que, mesmo 
entre as maiores empresas do 
mundo, uma parcela extremamente 
reduzida está disponibilizando indi-
cações adequadas do valor em risco 
a partir das mudanças climáticas. 
A pressão sobre as empresas para 
que se esforcem para melhorar, no 
que se refere à divulgação, cresce 
diariamente. Alguns investidores 
já estão adotando uma abordagem 
linha dura para exigir a divulgação; 
alguns países estão avaliando a 
regulamentação para impô-la; e 
alguns agentes reguladores fi nan-
ceiros alertaram para o fato que a 
não identifi cação e a não gestão do 
risco climático seja uma violação do 
dever fi duciário de um Conselho. 

Neste contexto, estimulamos as 

empresas a se mexer rapidamente. 
Aquelas empresas que não o fi ze-
rem, poderiam começar a perder 
investidores em um futuro bem 
próximo, e constatar que o custo 
do capital e da cobertura de seguro 
aumentam rapidamente”, analisa o 
diretor da KPMG no Brasil e líder 
para a prática de sustentabilidade, 
Ricardo Zibas. A pesquisa também 
explorou as tendências futuras 
nos relatórios de responsabilidade 
corporativa, incluindo relatórios 
sobre as Metas de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, que 
relatam sobre os direitos humanos 
e preparam e divulgam metas de 
redução de emissão de carbono. 
As principais constatações incluem:

•As Metas de Desenvolvimento 
Sustentável (SDGs) da ONU tiveram 
forte receptividade junto às empre-
sas em todo o mundo, em menos de 
dois anos contados a partir do seu 
lançamento. Trinta e nove porcento 
dos relatórios estudados conectam 
as atividades de responsabilidade 
corporativa das empresas com as 
SDGs.  A proporção cresce para 43% 
quando são examinadas especifi ca-
mente as 250 maiores empresas do 
mundo (G250). 

•73% dos participantes reco-
nhecem os direitos humanos como 
uma questão de responsabilidade 
corporativa que a empresa precisa 
tratar. Esta proporção cresce para 
90% no grupo G250. 

•67% das 250 maiores empresas 
do mundo divulgam as suas metas 
visando reduzir as emissões de 
carbono da empresa. Todavia, 69% 
desses relatórios não se alinham 
com as às metas climáticas que 
estão sendo estabelecidas pelos go-
vernos, pelas autoridades regionais 
ou pela ONU. 

O estudo completo está dis-
ponível em (www.kpmg.com/
crreporting).

Maioria das empresas
não reconhecem as mudanças 

climáticas como um risco
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Para veiculação de seus Balanços,
Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte

sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

De acordo com pesquisas 

recentes, 34 em cada 

100 brasileiros adultos 

(com idades entre 18 

e 64 anos) possuem 

uma empresa ou estão 

envolvidos com a 

criação de um negócio 

próprio

Empreender é considera-
do um dos três maiores 
sonhos dos brasileiros, 

fi cando atrás somente de ter 
uma casa própria e de viajar. 
Mesmo com os números ex-
pressivos, ainda falta capaci-
tação e foco para os nossos 
empreendedores, problemas 
que poderiam ser superados 
com os programas de mentoria, 
uma prática muito comum em 
países desenvolvidos.  

Não são poucas as vezes em 
que boas ideias acabam não 
saindo do papel devido a falta 
de orientação e apoio para 
quem ainda não tem experiên-
cia de mercado. Existem ideias 
que são muito boas para um 
novo negócio, mas que encon-
tram uma difi culdade inicial em 
como fazer e se estruturar. Ou 
seja, o sonho acaba fi cando no 
papel, e quando sai sem uma 
base sólida desaba nas primei-
ras difi culdades. 

É cada vez mais necessário 
que exista uma troca de expe-
riência entre jovens empresá-
rios e empreendedores mais 
“calejados” para estimular o 
surgimento desses novos ne-
gócios. É muito comum encon-
trarmos empreendedores sem 
noção alguma, por exemplo, 
de desenvolvimento pessoal, 
segmentação e mercado, es-
truturação fi nanceira, modelo 
de negócio e marketing. 

São assuntos fundamentais 
para quem quer ter uma em-
presa de sucesso. Essa falta 
de conhecimento acaba resul-
tando no fracasso de milhares 
e milhares de projetos que 

teriam uma grande chance 
de desenvolvimento satisfa-
tório caso fossem melhores 
orientadas. 

Em países da Europa e nos 
Estados Unidos, é muito co-
mum encontramos casos em 
que empresas de destaque 
nos mais variados segmentos 
contaram com a ajuda especial 
de profi ssionais experientes, 
que em um processo de men-
toria conseguiram fornecer 
informações valiosas a partir 
de sua vivência no mercado. 

O mentor, antes de tudo, 
consegue gerar percepções 
e soluções reais de mercado, 
habilitando o jovem empreen-
dedor para lidar corretamente 
com seus colaboradores, 
promovendo networking, 
aconselhando em momentos 
de gestão de crise e desen-
volvendo um planejamento 
coeso. Ou seja, essa parceria 
traça processos fundamentais 
para o crescimento de uma 
empresa em um mercado cada 
vez mais competitivo. 

Além de ferramentas para 
aproximar jovens e empre-
endedores experientes, é 
fundamental que os brasilei-
ros entendam que a consoli-
dação de ideias e empresas é 
extremamente positivo para 
o mercado. Todos acabam 
crescendo juntos. Dessa ma-
neira, veremos cada vez mais 
profissionais com vivência 
empreendedora interessados 
em compartilhar seus conhe-
cimentos com jovens que 
têm ótimas ideias, mas que 
precisam aprender superar 
obstáculos.

Talvez não seja a solução 
para todos os problemas dos 
empreendedores novatos, 
mas com certeza teremos 
pessoas mais preparadas e 
“calejadas” para lutar por seus 
projetos e ideais. 

 
(*) - É gestora do projeto 

Jovem Empresário (www.
projetojovemempresario.com.br). 

Empreendedores 
brasileiros precisam

de mentores
Kauana Vissotto (*)
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O pretendente: JOAQUIM DE ALMEIDA BABO, estado civil solteiro, profi ssão funcio-
nário público, nascido em Petrópolis - RJ, no dia 04/05/1966, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Caetano Babo e de Izolete de Almeida 
Babo. A pretendente: FABIANA ALVES GARCIA, estado civil divorciada, profi ssão 
cozinheira escolar, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 11/06/1977, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fausto Noel Garcia e 
de Josefi na Alves de Jesus.

O pretendente: DIOGO CELERE GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão atendente 
de telemarketing, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/06/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Willians Lourenço Gonçalves e de 
Silvana Aparecida Celere Gonçalves. A pretendente: JAQUELINE ALVES DE MORAES, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, Santana 
- SP, no dia 02/06/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Osmar Gonçalves de Moraes e de Beatriz Alves de Moraes.

O pretendente: LUCAS MIRANDA VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em Cabreúva, Comarca de Itu - SP, no dia 16/01/1995, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alvimar Vieira Filho e de Cleide 
Aparecida Miranda Vieira. A pretendente: BRUNA OLIVEIRA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de classe, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
no dia 07/06/1991, residente e domiciliada em Lauzane Paulista, São Paulo - SP, fi lha 
de Rosângela Oliveira Santos. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser afi xado no 
Cartório de Residência da Contraente.

O pretendente: ADILSON DE PAULO MIRANDA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em Taubaté - SP, no dia 14/12/1946, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Fleuri de Souza e de Maria da Conceição Miranda. A pretendente: 
EDIVANE VERISSIMO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão confeiteira, nascida 
em Lagoa de Ouro - PE, no dia 09/05/1970, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Francisco da Silva e de Maria Veríssimo da Silva.

O pretendente: MARCEL PAIVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão embalador, 
nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 13/04/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcel Paiva e de Ana Paula Cunha dos Reis Paiva. A 
pretendente: ALEXIA RUANA DA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Praia Grande - SP, no dia 25/11/1999, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roubles Carlos dos Santos e de Fabiana da Silva.

A pretendente: MARÍLIA MOREIRA E SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista 
de fraude, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 11/04/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Moreira da Silva e de Teresa da Silva. 
A pretendente: WILMA CARLA DA ROCHA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Arapiraca - AL, no dia 09/07/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wilson dos Santos e de Ana Cleide da Rocha Santos.

O pretendente: THIAGO GOMES RAFAEL, estado civil solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido em Santo André (1º Subdistrito) - SP, no dia 03/02/1986, residente e 
domiciliado na VIla Castelo, São Paulo - SP, fi lho de Salvador Laurentino Rafael e de 
Noemia Gomes Rafael. A pretendente: BEATRIZ RIBEIRO LOPES, estado civil sol-
teira, profi ssão farmacêutica, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 13/06/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rogerio Ferraz Lopes 
e de Angelica Guerrero Ribeiro Lopes. Obs.: Cópia do Edital para ser afi xada no cartório 
de residência do pretendente.

O pretendente: GERALDO FAGUNDES NASCIMENTO JUNIOR, estado civil divor-
ciado, profi ssão analista de sistemas, nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 
12/03/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo 
Fagundes Nascimento e de Vilma Isabel Conceição Nascimento. A pretendente: SARA 
BARBOSA BERTAGLIA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida nesta 
Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 03/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Vanderlei Roberto Bertaglia e de Terezinha Aparecida Barbosa 
dos Anjos Bertaglia.

O pretendente: EDUARDO SOUSA TELLO, estado civil solteiro, profi ssão designer 
UI, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 14/02/1995, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edison da Silva Tello e de Adriana 
Sousa Tello. A pretendente: DANIELLA LOPES PARRA, estado civil solteira, profi ssão 
designer UX, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 05/02/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Lopes Parra e de Silvia 
Regina Garcia Lopes Parra.

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
O pretendente: ALEXANDER HELDT, nacionalidade alemã, solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em em Herford, Alemanha, 15/09/1980, residente e domiciliado 
na Alemanha, fi lho de Hans Jurgen Karl Wilhelm Heldt e de Irmgard Maria Iolana Heldt. 
A pretendente: MARINA FERNANDA DE CARLOS FLÔRES DA SILVA, solteira, 
profi ssão procuradora do estado, nascida em São Paulo - SP, 21/06/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Cesar Flôres da Silva e 
de Leila de Carlos Flôres da Silva.

O pretendente: JOÃO PAULO DE MORAES OLIVEIRA, solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em Brasiília - DF, 21/03/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Diogenes Walter Oliveira e de Ana Cristina de Moraes Oliveira. 
A pretendente: ADRIANA CRISTINA VIEIRA DUARTE, solteira, profi ssão agente de 
direitos autorais, nascida em Curitiba - PR, 17/01/1987, residente e domiciliada na Vila 
Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Adriano Duarte Filho e de Paulina do Carmo Arruda 
Vieira Duarte. Obs.: Enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência 
da pretendente.

O pretendente: LEONARDO BRIZA PAES MANSO, solteiro, profi ssão engenheiro 
civil, nascido em São Paulo - SP, 23/09/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adalton Paes Manso e de Dulce Helena Rizzardo Briza. A 
pretendente: MARIANA DUPRAT RUGGERI, solteira, profi ssão advogada, nascida em 
São Paulo - SP, 21/03/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Tercio Ruiz Ruggeri e de Maria Carolina Duprat Ruggeri.

O pretendente: SERGIO TAKAHASHI HASSUI, solteiro, profi ssão consultor, nascido em 
São Paulo - SP, 07/09/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Dituo Hassui e de Noriko Hassui. A pretendente: BEATRIZ SANCHES 
ARROYO, solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 11/12/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Leomar Severino Moraes Arroyo 
e de Solange Nunes Sanches.

O pretendente: BRUNO SARTORI CIFFONE, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, 09/02/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Helio Ciff one Filho e de Eliana Sartori Ciff one. A pretendente: DANIELLI 
MELE SETIN, solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, 14/04/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Setin e de 
Andréa Mele Gomes.

O pretendente: RODRIGO EVANGELISTA DA CUNHA MACCHERONI, solteiro, 
profi ssão produtor rural, nascido em Uberlândia - MG, 07/05/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aloisio da Cunha Maccheroni e 
de Miriam Teresinha Evangelista Maccheroni. A pretendente: CAROLINA DESTEFANI 
BETTI, solteira, profi ssão empresária de moda, nascida em São Paulo - SP, 21/02/1991, 
residente e domiciliada no Jardim Fonte do Morumbi, São Paulo - SP, fi lha de Renato 
Betti e de Heloisa Helena Destefani Betti. Obs.: Edital de proclamas enviado ao cartório 
de residência da pretendente.

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:

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

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

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

O pretendente: ANDRÉ FRANCISCO FREIDE DE SANTANA, nascido em Salvador 
(Nazaré) - BA, no dia 02/03/1980, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eleutério Lelis de Santana Neto 
e de Rosália de Jesus Freire. A pretendente: TÂNIA BARBOSA CARVALHO, nascida 
em Salvador (Vitória) - BA, no dia 05/08/1977, estado civil solteira, profi ssão agente de 
saúde, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Ferreira 
Carvalho e de Valdelice Barbosa Carvalho.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Antonio Edgar Carvalho Patah - Ofi cial Interino

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

O pretendente: CONRADO SOARES LOURENÇO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/09/1989, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Lourenço e de Regiane Soares 
Lourenço. A pretendente: MAIARA ALINE CHINELATTO MARIGO, estado civil solteira, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no 
dia 17/07/1989, residente e domiciliada em São Bernardo do Campo - SP, fi lha de José 
Arnaldo Marigo e de Magali Aparecida Chinelatto Marigo. Obs.: Cópia do Edital recebida 
do 2º Ofi cial de Registro Civil de São Bernardo do Campo - SP.

O pretendente: MICHEL DA SILVA VIZIOLI, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 12/04/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Vizioli e de Maria das Graças da Silva. A 
pretendente: SARA LACERDA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, 
nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 22/09/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Pereira e de Ivete Dias de Lacerda.

O pretendente: DANIEL GOMES BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão empresá-
rio, nascido em Barretos (1º Subdistrito) - SP, no dia 28/06/1966, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Daniel Moniz Barbosa e de Solange Gomes 
Barbosa. A pretendente: ANA PAULA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão chefe 
de setor - RH, nascida em Araçatuba - SP, no dia 26/09/1972, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Juraci Pereira Pina.

O pretendente: EDUARDO ROBERTO FERRARI DE LUCCA, estado civil divorciado, 
profi ssão motorista, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 03/02/1960, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edú Mattos de Lucca e de Lucia 
Ferrari de Lucca. A pretendente: SHEILA PEREIRA BEZERRA, estado civil solteira, 
profi ssão monitora de qualidade, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 20/08/1974, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Olavo Pereira Bezerra 
e de Luzinete Maria Bezerra.

O pretendente: ALAN WILLIAM CATITA, estado civil divorciado, profi ssão radialista, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 27/06/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Lino Catita e de Maria Salet Catita. A 
pretendente: LILIAN GOMES MURILHA, estado civil divorciada, profi ssão empresá-
ria, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 08/02/1974, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Walter Martins Murilha e de Maria das Graças 
Gomes Murilha.

O pretendente: DIEGO ZEIZO DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
gesseiro, nascido em Tobias Barreto - SE, no dia 29/05/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Zeizo de Oliveira e de Aparecida Alves 
da Silva Oliveira. A pretendente: ROSÂNGELA SILVA DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão doméstica, nascida em Botuporã - BA, no dia 08/05/1984, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel José de Oliveira e de 
Regina Silva de Oliveira.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RICARDO PLASTER SERIPIERI, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
comercial, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 30/07/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Leite Seripieri e de Suely Maria Plaster 
Leite Seripieri. A convivente: NÍVEA MONIQUE GOMES DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão executiva de contas, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 
28/04/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Rogerio Gomes de Oliveira e de Vânia Maria Silva Gomes de Oliveira. Obs.: Findo o 
prazo legal e não havendo opoição de impedimento, será feito de imediato o Registro 
da Conversão da União Estável em Casamento.

Primeira ministra britânica, Theresa May.

May disse que os restos 
de vasilhas e produtos 
de plástico, muitos dos 

quais acabam poluindo o mar, 
são “uma das marcas meio am-
bientais dos nossos tempos” e 
afi rmou que muitos envoltórios 
que são utilizados hoje em dia 
“são desnecessários”.

Entre as medidas propostas 
pelo governo para limitar o uso 
de plásticos destaca-se “enco-
rajar os supermercados a intro-
duzir corredores com produtos 
sem plástico”, explicou May em 
um ato em Londres. O Execu-
tivo também planeja estender 
a todo o comércio a obrigação 
de cobrar do consumidor cinco 
pence (5 centavos de euros) 
por cada saco plástico, que até 
agora só era aplicado às lojas 
com mais de 250 funcionários. 
Estudará, além disso, impor 
uma taxa de 25 pence (28 
centavos de euro) sobre as 
embalagens descartáveis, como 
as que são utilizadas para café 
e para levar comida.

May disse que o Reino Unido 
desempenhará um papel de 

May apresenta plano para eliminar 
resíduos de plástico em 25 anos

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, apresentou ontem (11) um plano de proteção
ao meio ambiente que inclui medidas para eliminar todos os resíduos “evitáveis” de plástico dentro de 
25 anos, em 2042
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epeace, “carece de urgência, 
detalhe e efetividade”, enquan-
to a ONG Friends of the Earth 
apontou que “o que é necessário 
é um calendário claro e a curto 
prazo, não promessas vagas 
de fazer algo bom no futuro”. 
Tom Burke, do centro de es-
tudos de ecologia e3g, elogiou 
a abordagem do assunto, mas 
lembrou que a administração 
de May enfrenta seu terceiro 
recurso nos tribunais “pelos 
níveis ilegais de poluição do ar” 
no Reino Unido.

Stephanie Hilborne, da Fun-
dação pela Vida Silvestre, avi-
sou que, “sem uma legislação 
de base, (o plano) poderia 
desaparecer totalmente”. Um 
porta-voz do Partido Traba-
lhista disse que a proposta de 
May “é uma tentativa cínica 
de reinventar a imagem dos 
tories’” e os liberais-democratas 
disseram que “é assombroso” 
que tenha fi xado o objetivo de 
2042 para erradicar o plástico, 
quando “são necessários resul-
tados agora” (ABrEFE).

liderança global na eliminação 
de resíduos de plástico e, para 
isso, destinará fundos de coope-
ração internacional para ajudar 
os países em desenvolvimento 
a administrar seus resíduos. 
O programa do governo para 
a proteção do meio ambiente 
inclui também iniciativas para 
que os agricultores adminis-

trem suas terras de maneira 
sustentável; recuperar prados 
e fl orestas; reduzir a poluição e 
melhorar a gestão dos recursos.

As organizações de defesa 
do meio ambiente, bem como 
a oposição política, criticaram 
o plano governamental, ao 
considerar que pode fi car sem 
efeito pela falta de legislação 

O empresário italiano Carlo 
Menichini, que vive em Abu 
Dhabi, tenta retomar as obras 
do edifício do Hotel Glória, no 
Rio de Janeiro, o primeiro hotel 
cinco estrelas do Brasil, cons-
truído em 1922, um ano antes 
do Copacabana Palace. O projeto 
de restauração foi interrompido 
em 2013, por causa de problemas 
financeiros do Grupo EBX, do 
empresário Eike Batista, que era 
o proprietário do hotel. 

O fundo Arabe Mubadala de 
Abu Dhabi, assumiu em 2016 o 
Hotel Glória do grupo EBX, mas 
por causa da recessão econômica 
que atingiu o Brasil, o projeto de 
reestruturação não foi iniciado. 
Carlo Menichini é conhecido por ter participado, 
com a sua empresa AHTV, em alguns dos mais 
prestigiados projetos de construção realizados 
nos Emirados Árabes, sendo o último, o novo e 
ultra moderno museu do Louvre de Abu Dhabi, 

Empresário quer transformar
hotel Glória em edifício residencial

por muitos anos: “é uma pena ver 
um edifício tão bonito e de prestí-
gio perdendo suas características 
únicas e inigualáveis. Espero que 
o escrito na placa colocada fora do 
edifício, omni temporae praestans 
(excelente ao longo do tempo), 
possa acontecer”. O desejo de Carlo 
é transformar o antigo hotel em 
um prédio residencial, mantendo 
intacta a beleza e o estilo do edifí-
cio, em conformidade assim com o 
desejo do IPHAN.

No que diz respeito ao uso do 
edifício, a probabilidade de con-
tinuar sendo um hotel é muito 
pequena. De acordo com estudos 
realizados, um investimento em um 
novo Hotel Gloria, atualmente, não 

seria lucrativo. “ Existem várias possibilidades 
sobre o destino do Hotel Glória, desde o uso 
do hotel até o uso residencial. Isso será uma 
decisão que a prefeitura do Rio terá que tomar”, 
disse Carlo Menichini (AI/Vanessa Haddad).

um projeto com o custo fi nal de 600 milhões 
de dólares. 

O empresário explica que a situação do 
projeto Hotel Glória é bastante complexa, es-
pecialmente porque o projeto foi interrompido 

Edifício do Hotel Glória, no Rio de Janeiro, o primeiro hotel 

cinco estrelas do Brasil, construído em 1922.
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