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BOLSAS
O Ibovespa: +0,51% Pontos: 
84.912,69 Máxima de +2,05% 
: 86.213 pontos Mínima es-
tável: 84.484 pontos Volume: 
12,62 bilhões Variação em 
2018: 11,14% Variação no mês: 
11,14% Dow Jones: +0,22% 
(18h37)  Pontos: 26.135,32 
Nasdaq: -0,27% (18h37)  Pon-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1900 Venda: R$ 3,1910 
Variação: +0,32% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,26 Venda: R$ 3,36 
Variação: -0,2% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1618 Venda: R$ 
3,1624 Variação: -0,12% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1970 
Venda: R$ 3,3300 Variação: 
+0,09% - Dólar Futuro (feverei-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,72% ao 
ano. - Capital de giro, 10,00% ao ano. 
- Hot money, 1,13% ao mês. - CDI, 
6,89% ao ano. - Over a 6,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.343,10 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,23% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 136,000 
Variação: -0,65%.

ro) Cotação: R$ 3,1625 Variação: 
-0,61% - Euro (18h37)  Compra: 
US$ 1,2412   Venda: US$ 1,2413   
Variação: +0,08% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,9540 Venda: R$ 
3,9560 Variação: +0,38% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,9070 Ven-
da: R$ 4,1100 Variação: +0,32%.

tos: 7.382,59 Ibovespa Futuro: 
+0,6% Pontos: 85.230 Máxima 
(pontos): 86.400 Mínima (pon-
tos): 84.910. Global 40 Cotação: 
898,480 centavos de dólar Va-
riação: +0,03%.

“O fanatismo consiste 
em intensifi car os 
nossos esforços depois 
de termos esquecido o 
nosso alvo”.
George Santayana (1863/1952)
Filósofo espanhol

Após cinco anos segui-
dos com o faturamento 
em queda, a indústria 

nacional de máquinas e equi-
pamentos deve crescer entre 
5% e 10% em 2018, segundo 
previsão divulgada ontem 
(31), pela Abimaq, entidade 
que representa o setor. Dire-
tores da associação alertaram, 
porém, que as incertezas no 
campo político são altas num 
ano de eleição, o que justifi ca 
a faixa larga entre as previsões 
mínima e máxima.

A Abimaq está preparando 
um documento, com foco 
em medidas de incentivo à 
retomada dos investimen-
tos, para apresentar aos 
pré-candidatos da eleição 
presidencial de outubro. “A 

Indústria de máquinas deve 
crescer entre 5% e 10% em 
2018, prevê a Abimaq

economia pode até crescer 
entre 2,8% a 3% neste ano, 
mas o crescimento não vai se 
sustentar se for focado apenas 
em consumo. Vamos levar a 
presidenciáveis a necessidade 
de investir”, afi rmou João Car-
los Marchesan, presidente do 
conselho de administração da 
Abimaq, na apresentação dos 
resultados da indústria de má-
quinas e equipamentos no ano 
passado, quando o faturamento 
do setor caiu 2,9%.

Segundo o executivo, se o 
futuro presidente tiver o com-
promisso de “reindustrializar” o 
Brasil, as fábricas de máquinas 
podem voltar a ser o que foram 
há 15 ou 20 anos. Por enquanto, 
a previsão de retomada do se-
tor se sustenta na perspectiva 

de um crescimento de 2,7% 
da atividade econômica. Na 
indústria de transformação, 
principal cliente do setor, as 
previsões da Abimaq apontam 
para um crescimento entre 4% 
e 5% em 2018.

“A estimativa é que a safra 
vai puxar o PIB um pouco para 
baixo, mas há consenso de que 
a indústria vai crescer”, comen-
tou Mário Bernardini, diretor 
de competitividade da Abimaq. 
Ele disse ver uma tendência de 
crescimento mais disseminado 
no consumo de bens de capital, 
inclusive com a recuperação 
das fabricantes de máquinas 
de construção.

Para Bernardini, a pesquisa 
Datafolha divulgada ontem - mos-
trando quatro candidatos com 

Se o futuro presidente tiver o compromisso de “reindustrializar” o Brasil, as fábricas

de máquinas podem voltar a ser o que foram há 15 ou 20 anos.

potencial de chegar ao segundo 
turno da sucessão presidencial 
contra o deputado Jair Bolsonaro, 
retrata um quadro muito indefi ni-

do nas eleições, o que gera efeitos 
fortes na economia.

“Um quadro eleitoral mais 
tranquilo pode nos levar a um 

crescimento mais próximo de 
10%. Já num quadro mais con-
fuso, o crescimento pode fi car 
mais próximo de 5%” (AE).

O presidente Michel Temer 
disse acreditar que a reforma 
da Previdência estará “liqui-
dada” até o mês de março. A 
declaração foi dada em entre-
vista concedida pelo presidente 
ontem (31),  à Rádio Metrópole, 
da Bahia. Temer acredita que 
tem melhorado a percepção 
popular sobre a reforma, e isso 
pode levar os parlamentares a 
aprovar a proposta que tramita 
na Câmara.

“Se o povo estiver convencido 
de que a reforma é importante, 
isso vai infl uenciar os nossos co-
legas parlamentares, que pode-
rão votar a Previdência. Então, 
eu acho que vamos conseguir 
votar em fevereiro, e, portanto, 
até o mês de março teremos, 
penso eu, liquidado a questão 
da [reforma da] Previdência”, 
disse. A proposta aguarda análi-
se do plenário da Câmara desde 
o ano passado e pode ser votada 
pelos deputados a partir da 
segunda quinzena de fevereiro. 
A poucos dias do início do ano 
legislativo, lideranças da base 
governista ainda buscam apoio 
para a proposta, que precisa 
de, no mínimo, 308 votos em 
dois turnos, para ser aprovada. 

Temer: a percepção 

popular sobre a reforma da 

Previdência tem melhorado.

A Comissão Europeia afi rmou 
ontem (31), que a negociação 
visando a assinatura do acordo 
de livre-comércio entre a União 
Europeia (UE) e o Mercosul 
está em uma “posição difícil”, 
mas confi a que, com a “vontade 
política” atual, se chegará a um 
pacto. “Ao fi nal, só restaram os 
temas mais difíceis. Os assun-
tos fáceis já estão resolvidos”, 
disse o vice-presidente da 
Comissão Europeia, Jyrki Ka-
tainen,  depois que os ministros 
de Relações Exteriores do Mer-
cosul e os comissários europeus 
de Comércio e Agricultura se 
reuniram em Bruxelas. 

Ele declarou que a UE deve 
“calibrar o quanto pode ofe-
recer e onde estão as linhas 
vermelhas”, mas disse estar 
confi ante que “se a vontade po-
lítica for tão forte como é neste 
momento”, o acordo poderá ser 
fechado. “Temos muito o que 
conseguir ao lado do Mercosul 
e eles precisam de um melhor 
acesso ao nosso mercado. Te-
nho bastante confi ança neste 
momento, mas a negociação 

Governo Temer
Apenas 6% dos brasileiros consi-

deram o governo de Michel Temer 
como bom ou ótimo, revelou uma 
pesquisa do Instituto Datafolha 
ontem (31). Segundo os dados do 
estudo, feito entre os dias 29 e 30 de 
janeiro, 70% da população considera 
o atual governo como ruim ou péssi-
mo, mantendo o nível de reprovação 
dos últimos dois meses. O índice 
mais alto de rejeição do Datafolha 
foi alcançado em setembro, quando 
73% reprovavam seu governo. 

O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, afirmou ontem 
(31), no Rio de Janeiro, que o 
sistema de segurança pública 
no país está falido. Segundo ele, 
a situação chegou a tal ponto 
que facções estão no comando 
de ações criminosas praticadas 
por quadrilhas organizadas de 
dentro das penitenciárias. Ele 
participou de evento promovi-
do na sede da Federação das 
Indústrias do Rio (Firjan). “O 
crime se nacionalizou. Mais 
que isso, se transnacionalizou. 
Então, não é no espaço da uni-
dade da Federação que vamos 
resolver o problema da grande 
criminalidade”, disse.

Jungmann ressaltou o fato de 
que, na Constituição de 1988, 
entre 80% a 85% das responsa-
bilidade com segurança foram 
transferidas para os estados, 
restando ao governo federal 
apenas o controle das polícias 
Federal e Rodoviária Federal. 
“Há a infl uência da crise neste 

Divulgação de ‘fake 
news’ pode passar a 
ser punida

Quem divulgar notícias que sou-
ber serem falsas sobre assuntos 
relacionados a saúde, segurança 
pública, economia nacional, pro-
cesso eleitoral ou que afetem inte-
resse público relevante poderá ser 
punido com penas de detenção ou 
reclusão. É o que prevê o projeto 
que aguarda a designação de re-
lator na Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado.

De autoria do senador Ciro 
Nogueira (PP-PI), estabelece 
pena de seis meses a dois anos 
de detenção no caso da simples 
divulgação das chamadas “fake 
news”. Caso essa divulgação 
seja feita por meio da internet, 
a pena passa a ser de reclusão 
de um a três anos. Se a prática 
visar à obtenção de algum tipo 
de vantagem, a pena poderá ser 
aumentada em até dois terços.

De acordo com Nogueira, há 
casos em que o dano da fake news 
não pode ser individualizado, 
mas atinge o “direito difuso de 
a população receber notícias 
verdadeiras e não corrompidas” 
(Ag.Senado). 
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Brasília - O diretor-geral da 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis (ANP), 
Décio Oddone, disse ontem 
(31), que a produção de pe-
tróleo no pré-sal superou a do 
pós-sal pela primeira vez em 
dezembro. Isso ocorreu a des-
peito da demora na exploração 
do pré-sal, que prejudicou a 
sociedade brasileira, na ava-
liação dele. 

Oddone participou da ce-
rimônia de assinatura dos 
contratos da áreas leiloadas 
na segunda e terceira rodadas 
de pré-sal, realizadas em ou-
tubro, no Palácio do Planalto. 
Para junho, estão previstas a 
realização da quarta rodada 
e, “possivelmente”, o leilão de 
áreas excedentes da cessão 
onerosa. Oddone disse que a 
produção brasileira pode atin-
gir 5,5 milhões de barris por 
dia na próxima década, o que 
deve elevar a arrecadação de 
impostos em R$ 100 bilhões.

“Esse é o caminho que de-
vemos perseguir para que os 
recursos do pré-sal benefi ciem 
a sociedade brasileira”, disse. 

A produção brasileira pode 

atingir 5,5 milhões de barris 

por dia na próxima década.
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Brasília - Associações de juí-
zes e procuradores reunidas em 
Brasília criticaram ontem (31), 
declarações do ex-presidente 
Lula de que “não vê nenhuma 
razão” para respeitar a decisão 
da 8ª Turma do TRF-4. Para 
as entidades, o STF não deve 
rever a possibilidade de exe-
cução de pena - como a prisão 
- após condenação em segunda 
instância.

“Ficamos extremamente 
preocupados quando alguém 
diz que não vai cumprir uma de-
cisão judicial. E o ex-presidente 
Lula ainda terá oportunidade 
de muitos recursos, então esse 
tipo de argumento infelizmente 
não é bem-vindo nem pela ma-
gistratura nem pelo Ministério 
Público”, disse o presidente da 
Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe), Roberto 
Veloso.

Associações de juízes e pro-
curadores se reuniram para 
lançar uma ofensiva contra o 
que consideram medidas de 
enfraquecimento do Poder 
Judiciário, entre elas a reforma 
da Previdência e o projeto que 
trata do abuso de autoridade. 
A controvérsia em torno do 

Presidente da Ajufe,

Roberto Veloso.
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Para ministro da Defesa, sistema 
de segurança no país ‘está falido’

enfrentada pelo sistema peni-
tenciário, com superlotações 
de presídios e presos mantidos 
em situações adversas, como 
determinante para a falência 
do sistema e o avanço da cri-
minalidade no país. “Em razão 
da incapacidade do Judiciário 
de julgar os processos, o sis-
tema penitenciário brasileiro 
tem 30% a 40% dos presos 
provisórios e temporários em 
suas celas. Ninguém sabe hoje, 
de fato, qual é o tamanho da 
população carcerária do país. 
E quem acha que sabe está 
enganado”.

“Estes grupos criminosos já 
têm a distribuição do consumo 
de droga, e agora estão bus-
cando o controle da produção. 
Veja o exemplo do Nem, que 
está preso a 5 mil km do Rio, e 
ainda assim, é capaz de declarar 
uma guerra na Rocinha, e levar 
o governo a convocar as Forças 
Armadas para tentar apaziguar 
o local” (ABr).

Ministro da Defesa,

Raul Jungmann.
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processo, da falta de recursos 
para serem canalizados para a 
segurança pública. O país passa 
por uma das maiores crises dos 
últimos 50 anos em termos eco-
nômicos e fi scais e a segurança 
pública mergulha com o país 
nesta crise”, acrescentou.

O ministro destacou a crise 

Demora na exploração do 
pré-sal prejudicou o País

As outorgas arrecadadas so-
maram mais de R$ 6,15 bilhões. 
Na ocasião do leilão, as rodadas 
contaram com a participação 
da Petrobras e de grandes 
multinacionais do setor, como 
Shell, Exxon, Total, BP, Repsol 
Sinopec, Statoil e Petrogal. 
Das oito áreas oferecidas, duas 
fi caram sem lances - Tartaruga 
Verde, na Bacia de Campos, e 
Pau Brasil, na Bacia de Santos 
(AE). Supremo ‘não deve’ rever 

pena após 2ª instância

auxílio-moradia não foi incluída 
na pauta do evento programado 
para hoje (1).

Para o presidente da Associa-
ção dos Magistrados Brasileiros 
(AMB), Jayme de Oliveira, de-
cisão judicial vai sempre desa-
gradar a alguém. “Na avaliação 
do presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores 
da República (ANPR), José 
Robalinho Cavalcanti, “atacar 
a Justiça é atacar também a 
democracia. Cada vez que você 
tem julgamento contra um gru-
po, existe a mesma alegação de 
perseguição”, afi rmou (AE).

Temer: até março reforma 
estará “liquidada”

Sobre a polêmica em torno da 
nomeação da deputada Cristiane 
Brasil (PTB-RJ) como ministra 
do Trabalho, o presidente reafi r-
mou que vai aguardar “serena-
mente” a decisão do Judiciário. 
Ele afi rmou, no entanto, que 
espera que o STF autorize a 
posse da ministra, considerando 
que a escolha do comando de 
ministérios é uma prerrogativa 
constitucional da Presidência da 
República. “Eu sou muito atento 
à divisão de competências. Se 
o Supremo, que tem a última 
palavra, disser que não pode, 
paciência, nós acolheremos 
essa matéria. Eu espero que 
não aconteça, mas, se acontecer, 
paciência”, disse (ABr).

UE diz que negociação com 
Mercosul “está em posição difícil”

está em uma posição difícil”, 
falou. 

O comissário se recusou a 
pronunciar-se sobre a últi-
ma oferta colocada sobre a 
mesa pela UE, mas indicou 
que “as coisas progrediram” 
e que agora esperam que o 
Mercosul responda às suas 
propostas e possam fi nalizar 
as negociações.

“A UE é um negociador muito 
experimentado em comércio 
e entendemos que o Merco-
sul não tenha tantos acordos 
comerciais com outros, mas 
entendem que isto é muito 
importante política e econo-
micamente para a região”, 
destacou Katainen.

A reunião se desenvolveu 
sobre a base dos últimos ca-
pítulos estipulados entre os 
dois blocos na última rodada 
de negociação realizada em 
dezembro, em Buenos Aires, e 
será sucedida por um encontro 
dos negociadores de ambas 
partes em Bruxelas, amanhã 
(2), para continuar avançando 
(ABr/EFE).
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O fórum econômico 
e a melhoira geral

O mundo enfrenta o 

problema da falta de 

motivação

Americanos podem estar 
motivados com o pro-
jeto “Faça a América 

Grande”, desenvolvido pelo 
presidente Trump. Também a 
China tem metas de progres-
so econômico e tecnológico 
para 2025 anunciadas pelo 
presidente Xi Jinping. E os 
brasileiros? 

O objetivo de progresso geral 
para a humanidade tem estado 
dormente e precisa ser redes-
pertado, pois sem ele as coisas 
seguem em direção oposta. 
Precisamos de sustentabilida-
de no convívio com a natureza 
e nas relações interpessoais, o 
que requer consciência e alvos 
enobrecedores.

Estamos na encruzilhada das 
necessidades internas e dos 
rumos da globalização. A auto-
cracia vai encontrando espaço. 
O dólar se tornou a moeda 
global. No novo mercantilismo, 
o alvo é o acúmulo de dólares. 
Pagam os custos internos 
bem restritos com moeda 
local. Importam as matérias 
primas que não conseguem 
produzir internamente, e vão 
exportando pelo preço míni-
mo para angariar dólares. As 
consequências danosas estão 
evidentes.

Num mundo tão desigual e 
diversifi cado na estrutura de 
produção, como organizar o 
comércio e a circulação fi nan-
ceira? Ainda resta um ranço co-
lonialista sobre os mais fracos. 
No Fórum Econômico Mundial, 
em Davos, o presidente Trump 
disse estar aberto para realizar 
acordos bilaterais com todos os 
países, mas que não fechará os 
olhos para práticas de comér-
cio “injustas”. 

A globalização tem seu 
valor e suas contribuições, 
mas não poderia promover 
a desindustrialização de pa-
íses nem se sobrepor aos 
seus legítimos interesses. Os 
governantes deveriam zelar 
pela continuada melhora das 
condições gerais e preservação 
da sustentabilidade da vida. 
Os impostos devem servir à 
sociedade, não empobrecê-la. 
Os acordos comerciais devem 
ser condicionados com a busca 
do equilíbrio entre os povos e 
seu desenvolvimento.

Nada pode prosperar en-
quanto prevalecer a forma avil-
tante em que cada um espera 
obter vantagens sobre o outro. 
Formam-se quadrilhas para 
rapinagem deixando os restos 
desmantelados e os problemas 

nas costas da população. O iní-
cio do ano de 2018 trouxe novo 
adiantamento no “Relógio do 
Fim do Mundo”, criado no pós-
-guerra como uma alegoria em 
que a meia-noite representa o 
fi m do mundo em meio a uma 
catástrofe, em especial uma 
guerra nuclear, e consequên-
cias das alterações do clima.

Uma sucessão de erros levou 
à atual situação desequilibra-
da: afastamento do signifi cado 
da vida, falta de preparo, falta 
de propósito de alcançar a 
evolução. O sistema global 
distribui renda, mas acaba 
recolhendo-a com acréscimos. 
O excesso de dinheiro vai para 
a especulação e, quando as 
bolhas explodem, a miséria 
também vai sendo redistri-
buída. Surge a austeridade, o 
declínio do PIB e do consumo. 
O sistema de rapina interferiu 
em tudo, mas a natureza está 
reagindo.

A falta de consideração com 
as áreas de proteção aos ma-
nanciais, com a ocupação de-
sordenada e com o saneamento 
geraram uma perigosa situação 
que se agrava com as altera-
ções climáticas. Governadores 
e prefeitos não podem conti-
nuar administrando da forma 
descuidada como vem fazendo 
sob pena de inviabilização geral 
do país. Na educação, o atraso 
do Brasil é grande e exige um 
esforço do país todo. Quem não 
sabe ler e escrever raramente 
tem clareza no pensar e lucidez 
no raciocínio. 

O afastamento do real sig-
nifi cado da vida acarretou a 
concentração da riqueza e a 
estagnação da evolução da 
humanidade. Para assegurar a 
paz e o progresso é necessário 
que a população adquira bom 
preparo, livre da corrupção e 
da cobiça de poder. Discur-
sando no Fórum Econômico, 
o primeiro ministro da Índia 
Narendra Mori disse: “É neces-
sário que as maiores potências 
do mundo cooperem entre si e 
que a competição entre essas 
potências não se torne uma 
guerra entre elas”.

Índia, Brasil, e tantos outros 
países que mantiveram sua 
população e a economia atra-
sadas têm de alterar o rumo. 
O equilíbrio entre os povos e 
melhores condições gerais de 
vida são necessários para deter 
o avanço da precarização.
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parte do Conselho de Administração 
do Prodigy Berrini Grand Hotel, é 

articulista colaborador de jornais e 
realiza palestras sobre temas ligados 

à qualidade de vida. Coordena os 
sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 

(bicdutra@library.com.br).
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Os cinco pacientes tinham entre 6 e 9 anos de idade.

Pela primeira vez na Chi-
na, cientistas conseguiram 
reconstruir orelhas humanas 
a partir de tecnologia de im-
pressão 3D e células humanas, 
de acordo com um artigo 
publicado na revista “EBio 
Medicine”. A reconstrução 
foi feita em pacientes que 
sofrem de microtia - uma de-
formidade congênita em que 
a orelha não é desenvolvida 
até os primeiros meses de 
gestação. Ela afeta a audição, 
mas também pode acarretar 
outros problemas de caráter 
fi siológico e psicológico.

Os cinco pacientes tinham 
entre 6 e 9 anos de idade. 
Para a reconstrução do órgão, 
os cientistas escanearam as 
orelhas e transferiram os 
dados para uma impressora 
3D, criando um molde novo. 
A cartilagem do órgão foi 
desenvolvida in vitro, ou seja, 
fora do organismo vivo. Para 
tal, foram utilizados condró-
citos - células presentes no 

O presidente da França, 
Emmanuel Macron, alertou 
ontem (31) para o risco de uma 
“invasão” da Turquia no norte 
da Síria. A declaração foi dada 
em entrevista ao jornal “Le 
Figaro”, após o mandatário ser 
perguntado sobre a operação 
militar turca na região de Afrin, 
cujo objetivo é expulsar forças 
curdas. Segundo Macron, a mis-
são se tornará um “problema 
real” caso a soberania síria não 
seja respeitada.

“Pedi imediatamente calma 
e cautela e lancei nossas pre-
ocupações desde o primeiro 
momento”, acrescentou. Em 
resposta, o primeiro-ministro 
da Turquia, Binali Yildirim, 
disse que o presidente francês 
tem uma “ideia errada” sobre a 
ofensiva em Afrin. “O mundo 
inteiro sabe ou deveria saber 

que a Turquia não age com a 
mentalidade de um invasor”, 
salientou. A operação contra 
os curdos começou no dia 20 
de janeiro e, segundo Ancara, 
712 “terroristas” já foram “neu-
tralizados” (mortos, feridos ou 
capturados). 

O governo turco alega que 
a zona de Afrin, perto da 
fronteira entre os dois paí-
ses, é árabe, mas foi tomada 
por milícias curdas durante 
a guerra na Síria. A ofensiva 
foi batizada como “Ramo de 
Oliveira” e conta com o salvo-
-conduto da Rússia. Os alvos 
da missão são os integrantes 
do Partido da União Demo-
crática (PYD), braço sírio do 
Partido dos Trabalhadores do 
Curdistão (PKK), considerado 
uma organização terrorista por 
Ancara (ANSA).

“Wikie”, a orca fêmea recebeu um treinamento especial para 

conseguir “falar” copiando sua adestradora.

Uma orca adestrada em um 
parque aquático na França 
se tornou a primeira de sua 
espécie a conseguir copiar 
palavras humanas como “olá” 
e “tchau”, em inglês. Chamada 
“Wikie”, a orca fêmea recebeu 
um treinamento especial para 
conseguir “falar” copiando sua 
adestradora. E, segundo a Royal 
Society of London (RSL), o 
animal é capaz de pronunciar 
ao menos sete palavras.

Além de “olá” e “tchau”, Wikie 
pode “falar” o nome “Amy”, 
contar de um a três e, por fi m, 
a palavra “framboesa”. O apren-
dizado e o treinamento integram 
uma pesquisa da Universidade 
de St.Andrews, na Escócia, que 
busca entender a comunicação 
dos animais entre si. De acordo 
com os pesquisadores, além dos 
humanos, as orcas são um dos 
poucos animais que têm a capa-
cidade de reproduzir novos sons 
que ouvem de outros bichos. 
“Em mamíferos, isso é muito 
raro. Humanos obviamente são 

O capital humano é responsável por dois terços da riqueza do 

mundo, segundo o Banco Mundial.

Segundo o estudo ‘Mu-
dança na Riqueza das 
Nações’, a cifra passou de 

US$ 690 trilhões para mais de 
um quatrilhão de dólares. De-
pois de analisar o desempenho 
de 141 países, o documento 
concluiu ainda que a riqueza 
global per capita caiu nesse 
período. A queda foi puxada 
pela África Subsaariana, onde 
a população cresceu mais do 
que o investimento.

O objetivo da pesquisa não foi 
classifi car os países de acordo 
com a riqueza, mas descrever 
tendências gerais. Entre 1995 
e 2014, por exemplo, nos 20 
países em que a riqueza per ca-
pita cresceu mais rapidamente, 
a maior parte dos benefi ciados 
está em nações em desenvol-
vimento, como China e Índia, 
por exemplo. Já na América 
Latina e Caribe, destacaram-se 
o Chile e o Peru, pois neles a 
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Aumentou 
número de 
alunos do 
ensino médio 
em tempo 
integral

O número de alunos matricu-
lados no ensino médio integral 
em todo o país aumentou 1,5 
ponto percentual entre 2016 e 
2017. Dados do Censo Escolar 
2017 divulgados ontem pelo 
MEC, apontam que 7,9% dos 
estudantes frequentaram essa 
modalidade de ensino no ano 
passado, contra 6,4% no ano 
anterior. Ampliar o tempo de 
permanência do aluno nas es-
colas é um dos objetivos do da 
chamada reforma do ensino mé-
dio, sancionada pelo presidente 
Michel Temer em fevereiro do 
ano passado. 

No último dia 17, o governo 
anunciou a liberação de R$ 406 
milhões para o Programa de 
Fomento às Escolas de Ensino 
Médio em Tempo Integral. O 
recurso será destinado às 27 
unidades da federação ao lon-
go de 2018. “[O ensino médio] 
continua sendo o maior desafi o 
da educação brasileira”, disse a 
ministra interina da Educação, 
Maria Helena Guimarães de 
Castro, ao destacar que a Base 
Nacional Comum do ensino 
médio será encaminhada ao 
Conselho Nacional de Educa-
ção em março. 

Os dados do Censo Escolar 
mostram ainda que, dos 48,6 
milhões de matrículas feitas 
no ano passado em escolas de 
todo o país, 7,9 milhões foram 
no ensino médio, contra 8,1 
milhões na mesma modalida-
de em 2016. De acordo com 
o MEC, a tendência de queda 
observada nos últimos anos 
deve-se tanto a uma redução da 
entrada proveniente do ensino 
fundamental quanto à melhoria 
no fl uxo no ensino médio (a taxa 
de aprovação do ensino médio 
subiu 2,8 pontos percentuais 
de 2013 a 2017).

Na avaliação da ministra in-
terina, o ensino médio aparece 
como uma espécie de grande 
gargalo da educação básica 
brasileira. “Por isso, a priori-
dade da agenda do governo 
foi uma série de ações, como 
a base comum curricular, que 
vai melhorar esse quadro. Essas 
políticas apresentarão resulta-
do mais para a frente, mas são 
fundamentais para que o aluno 
não desista do ensino médio”, 
concluiu (ABr).

Riqueza global aumenta 66% 
em 20 anos, diz Banco Mundial
Relatório lançado pelo Banco Mundial esta semana, em Washington, mostra que a riqueza global 
aumentou 66% entre 1995 e 2014

capital humano, que consiste 
nas habilidades e experiência 
dos trabalhadores. Finalmente, 
vem a soma de ativos e passi-
vos estrangeiros de um país. A 
medida da riqueza avaliada pelo 
Banco Mundial funciona como 
um complemento ao PIB, e não 
como substituição. 

Ela, na verdade, refl ete o es-
tado dos ativos que produzem 
o PIB; e se os investimentos em 
capital produzido, humano e 
natural serão sufi cientes para 
acompanhar o crescimento da 
população. O capital humano é 
o maior componente da riqueza 
do mundo, somando dois terços 
do total. Só que, nos países 
ricos, ele corresponde a uma 
fatia maior: 70%, contra 40% 
nos mais pobres. Por isso, o rela-
tório aponta para a necessidade 
de investir em pessoas para 
criação de riqueza e geração 
de renda futura (ONU News).

riqueza per capita mais do que 
dobrou nesse período. O Brasil 
também registrou crescimento, 
embora em menor intensidade: 
cerca de 20%.

O cálculo da riqueza de cada 
economia e do mundo leva em 

conta quatro fatores. O primeiro 
deles é o capital produzido, que 
inclui construções, máquinas 
e infraestrutura. Em segundo 
lugar, o capital natural, como 
terra agrícola, fl orestas, mine-
rais e petróleo. Em terceiro, o 

Cientistas chineses criam orelhas 
humanas com impressora 3D

tecido cartilaginoso - que foram 
colocados em um suporte bio-
degradável e desenvolvido em 
tubo de ensaio.

Além disso, a cartilagem foi 
utilizada para a reconstrução 
auricular dos pacientes e alcan-
çou resultados satisfatórios ao 
longo da maturação do tecido, 
que levou aproximadamente 2 

anos e 5 meses. De acordo com 
a revista “EBio Medicine”, a 
microtia atinge 1 em cada 5 mil 
pessoas mundo. Mas, em países 
latino-americanos e asiáticos, 
esse índice aumenta. Como o 
corpo humano possui diversas 
reações ao processo, a cirurgia 
ainda não pode ser feita para 
fi ns estéticos (ANSA).

Pesquisa identifi ca primeira orca 
capaz de imitar palavras

bons nisso. Curiosamente, os 
outros mamíferos que fazem isso 
bem são marinhos”, explicou 
Josep Call, um dos responsáveis 
pelo estudo. 

Os golfinhos e as baleias 
belugas são outros mamíferos 
com capacidade de copiar sons 

que aprendem de outros bichos. 
Pássaros como papagaios e al-
guns corvos possuem a mesma 
habilidade. Conhecidas como 
“baleias assassinas”, as orcas 
são os maiores golfi nhos do 
mundo e um dos grandes pre-
dadores dos oceanos (ANSA).

Macron denuncia risco de 
invasão turca na Síria
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Eleições:
economia em alerta 
O ano de 2017 foi 
de estabilização da 
economia, com o 
controle da infl ação e a 
redução signifi cativa de 
juros

As equipes lideradas 
por Henrique Meirelles 
(Ministro da Fazenda) 

e Ilan Goldfajn (Presidente 
do Banco Central) iniciaram 
a recuperação do mercado 
de crédito e o aumento dos 
salários reais, favorecendo o 
aumento de investimentos e 
crédito coorporativo. Mesmo 
com as notícias positivas no 
segundo semestre de 2017, as 
previsões para o ano de 2018 
ainda são nebulosas. 

Embora tudo indique que o 
crescimento do PIB brasileiro 
em 2018 seja de 2,5 a 3%, as 
eleições presidenciais, que 
ocorrerão em outubro (1º 
turno), nublam o cenário de 
médio e longo prazo. 

Em relação ao pleito, o mer-
cado tem como maior receio 
a eleição de um candidato 
de esquerda (Lula, ou como 
segunda opção Ciro Gomes), 
que provavelmente implicaria 
em um retrocesso em todas as 
mudanças estruturais realiza-
das pelo atual governo (Teto 
de gastos, TLP e Reforma 
Trabalhista) e em um agrava-
mento do cenário econômico. 

No outro extremo da dis-
puta, encontra-se o deputado 
Jair Bolsonaro (PSC-RJ), que 
embora tenha tentado empla-
car um discurso supostamente 
‘liberal’ em alguns eventos, 
deu várias demonstrações 
de ser contrário as reformas 
e defende com frequência a 
intervenção estatal na econo-
mia, também visto com maus 
olhos pelo mercado.  

Seguindo os dados do mer-
cado, o cenário deve perma-
necer estável em relação a 
juros (7% a.a.) e a infl ação (4% 
a.a.), porém deve encontrar 
grande volatilidade cambial 
durante todo o ano. O boletim 
Focus (cerca de cem institui-

ções fi nanceiras ouvidas pela 
Banco Central) prevê que o 
dólar americano deva fi nalizar 
o ano de 2018 cotado em R$ 
3,30, porém a oscilação deve 
quebrar a barreira dos R$ 4 
(cenário eleitoral negativo) 
ou dos R$ 3 (cenário eleitoral 
positivo). 

Pensando nisso, as empresas 
devem tomar muito cuidado na 
hora de captar recursos, prin-
cipalmente no que se refere ao 
índice em que o empréstimo 
será indexado. Só assim será 
possível evitar surpresas no 
médio prazo com possíveis 
alterações do próximo gover-
no. Logo o planejamento de 
uma dívida estruturada é a 
opção mais segura para fugir 
dos produtos de prateleira de 
bancos comerciais.

Além das eleições, outros 
dois fatores complicadores 
podem desestabilizar o qua-
dro: a realização das reformas 
estruturais propostas pelo 
governo Temer e o risco asso-
ciado à classifi cação do Brasil 
pelas agências de rating. 

A não aprovação da reforma 
da previdência, a principal 
em discussão, poderia re-
presentar a gota d’água para 
o rebaixamento perante as 
agências, que por consequên-
cia, diminuiria a quantidade 
de investimentos estrangeiros 
no país e também poderia 
impossibilitar o governo de 
emitir títulos no exterior, per-
dendo uma importante fonte 
de fi nanciamento. 

Ou seja, esse cenário desa-
fi ador vai exigir muita maturi-
dade e paciência de todos os 
empreendedores brasileiros, 
principalmente no segundo 
semestre do ano. 

Antes de tomar decisões 
importantes, será fundamen-
tal analisar os mais variados 
cenários para que a possível 
instabilidade do mercado 
não acabe gerando grandes 
perdas.
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O ex-presidente da região da 
Catalunha, Carles Puigdemont, 
reconheceu que o processo 
independentista terminou e 
que seus correligionários lhe 
“sacrifi caram” como candidato 
após o “triunfo” dos planos do 
governo central da Espanha. 
A rede de televisão espanhola 
Telecinco divulgou várias men-
sagens de celular de Puigde-
mont ao deputado autônomo e 
ex-conselheiro do seu gabinete, 
Toni Comín, captadas por uma 
de suas câmeras em Bruxelas.

Puigdemont e Comín perma-
necem em Bruxelas para fugir 
da ação da Justiça espanhola. 
Eles são investigados por rebe-
lião e insurreição ao alimentar 
o processo separatista. A rede 
de televisão afi rmou ontem (31) 
que Puigdemont enviou essas 
mensagens a Comín, pouco de-
pois de tomar conhecimento do 
adiamento do debate de posse 
no Parlamento regional.

O ex-presidente, que era can-
didato à reeleição, pretendia ser 
empossado a distância, opção 
que tinha sido refutada pelo 
Tribunal Constitucional. O pre-
sidente do Parlamento, Roger 
Torrent, anunciou o adiamento 
do debate até a solução dos 
diferentes recursos judiciais a 
essa medida. “Voltamos a viver 
os últimos dias da Catalunha 
republicana”, diz Puigdemont. 
“O plano de Moncloa (governo 
espanhol) triunfa, só espero 
que seja verdade e que graças 
a isso possam sair todos da 
prisão porque senão o ridículo 
é histórico”, escreve. 

Puigdemont diz a Comín que 
“isso terminou” e que os seus 
companheiros o ‘sacrifi caram’. 
“Suponho que você tenha claro 
que isso terminou. Os nossos nos 
sacrifi caram, pelo menos a mim. 
Vocês serão conselheiros (espero 
e desejo) mas eu já estou sacrifi -
cado”, concluiu (ABr/EFE).

Líder separatista catalão, Carles Puigdemont.

A defesa da deputada fede-
ral Cristiane Brasil (PTB-RJ) 
defendeu ontem (31) a com-
petência do STJ para julgar a 
validade de sua nomeação para 
o cargo de ministra do Trabalho. 
Em manifestação enviada ao 
STF, os advogados sustentam 
que não há óbices legais para 
a posse de Cristiane, que foi 
suspensa por meio de liminar 
proferida pela presidente da 
Corte, ministra Cármen Lúcia. 
O caso voltará a ser julgado nas 
próximas semanas.

Na petição, a defesa diz que 
a nomeação não afrontou o 
princípio constitucional da 
moralidade e que, sendo assim, 
deveria prevalecer a decisão 
do STJ que liberou a posse da 
deputada. Os defensores de 
Cristiane também argumentam 
que os processos trabalhistas 
enfrentados pela parlamentar 
não podem ser usados para 
impedi-la de ser empossada.

“A decisão agravada, no en-

Deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ).

Polícia 
Federal 

pede 600 
delegados, 

mas Governo 
dá 50

Hoje, faltam quase 600 de-
legados na instituição, 2.000 
agentes e 800 escrivães. São 
números que merecem aten-
ção, pois a PF atende a todo 
o território nacional nas mais 
diversas tarefas de polícia 
judiciária, lidando com um 
nítido aumento do numero 
de investigações e ampliação 
da prestação de serviços em 
atividades estratégicas para 
a segurança pública, como 
o controle migratório, de 
armas, segurança privada, 
produtos químicos, porno-
grafi a infantil, entre outras.

Para agravar ainda mais 
o cenário, há uma série de 
vacâncias previstas decor-
rentes de aposentadorias. A 
própria ADPF (Associação 
Nacional dos Delegados de 
Polícia Federal) já alertou 
que, até o fi nal do ano que 
vem, 400 delegados deverão 
se aposentar. E a reposição 
não será realizada como 
deveria. Há decreto que 
determina a abertura de 
concurso público para a PF 
sempre que a quantidade de 
vagas em aberto superar 5% 
do total existente para um 
determinado cargo. 

Mas essa abertura de-
pende da confi rmação do 
Ministério do Planejamento 
da existência de verba para 
a sua realização. E, agora, 
somente 50 vagas para de-
legado foram autorizadas. 
“Autorizar 50 vagas para 
delegado sabendo que o 
défi cit é de cerca de 600 
demonstra, no mínimo, um 
descaso para com o trabalho 
da PF, sobretudo, na área 
investigativa. Sem delegado, 
não é possível dar um bom 
andamento aos inquéritos 
policiais e às outras missões 
que a própria PF desempe-
nha no país inteiro”, afi rma 
a delegada Tania Fernanda 
Prado Pereira, diretora da 
ADPF-SP (ADPF). 

O secretário de Segurança 
do Rio, Roberto Sá, disse otem 
(31) que o governo estadual 
vem “trabalhando para que 
instituições possam dar cada 
vez mais respostas” que visem 
o combate às ações do crime 
organizado no estado do Rio. 
Sá fez uma avaliação do con-
fl ito a partir do fechamento 
da Linha Amarela, uma das 
mais importantes estradas da 
capital fl uminense, ontem. O 
confronto se deu após a morte 
de três trafi cantes da Cidade 
de Deus em troca de tiros com 
policiais militares.

“Nós estamos trabalhando 
para que as instituições pos-
sam dar cada vez respostas 
a ações como estas e que as 
forças de segurança possam 
minimizar e, se possível, 
impedir que isto continue 
acontecendo. A policia do 
Rio, apoiada até por forças 
federais, faz o que está ao 
seu alcance para evitar que 
fatos como os de hoje conti-
nuem a acontecer”, afi rmou o 
secretário.

Secretário de Segurança Pública do Rio, Roberto Sá.

John Thys/AFP
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As revisões de carro fora das ofi cinas cre-
denciadas ou autorizadas pelo fabricante 
não poderão implicar perda da garantia 
do veículo, se o projeto do deputado Ale-
xandre Valle (PR-RJ) for aprovado pela 
Câmara dos Deputados.

Ele destaca que hoje, para manter a 
garantia do veículo, “os proprietários são 
obrigados a fazer a revisão em ofi cinas 
autorizadas, as quais lhes impõe valores 
surreais em cada revisão”.

O parlamentar ressalta que a Consti-
tuição é taxativa ao assegurar que nin-
guém poderá ser compelido a associar-se 
ou a permanecer associado. O objetivo 
do deputado, com o projeto, é conferir 
às oficinas descredenciadas “igualdade 
com as autorizadas, de modo que os pro-
prietários dos veículos possam escolher 
onde e com quem fazer suas revisões”.

Segundo o texto, os itens obrigatórios 
exigidos pelo fabricante em suas revi-

sões de garantia deverão ser observados 
pelas oficinas descredenciadas, ficando 
as mesmas obrigadas a comprovarem, 
por meio de nota fiscal anexada ao ma-
nual do veículo, os serviços executados 
e possíveis trocas de peças originais. 
A proposta será analisada, em caráter 
conclusivo, pelas comissões de Desen-
volvimento Econômico; de Defesa do 
Consumidor; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Apesar de ter recebido 
parecer pela rejeição 
na Comissão de Cons-

tituição e Justiça, recurso 
apresentado pelo seu autor, o 
senador Paulo Bauer (PSDB-
-SC), permitiu a continuidade 
de sua tramitação.

A proposta havia recebido 
parecer favorável, na forma de 
substitutivo, do relator, o falecido 
senador Luiz Henrique (PMDB-
-SC). Mas, durante sua discussão 
e votação na comissão, acabou 
prevalecendo parecer alterna-
tivo, contrário à iniciativa sob 
argumento de inconstitucionali-
dade, capitaneado pela senadora 
Gleisi Hoffmann (PT-PR). Como 
a rejeição da proposta não teve 
o apoio unânime, Bauer decidiu 
apresentar recurso e levar a 
decisão sobre o assunto para o 
Plenário.

Ao defender a rejeição, Gleisi 
ponderou que a redução de car-
ga tributária prevista resultaria 

“Se não pagamos imposto por pensamento ideológico, por 
informação e por fé, porque vamos pagar pela dor?”,

questiona o autor da proposta.
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Senado poderá aprovar fi m de 
impostos sobre medicamentos
O Plenário do Senado está pronto para promover a primeira sessão de discussão, em primeiro turno, 
de proposta que proíbe a cobrança de impostos sobre medicamentos de uso humano

Em defesa da proposta, 
Bauer observou, na ocasião, 
que a Constituição isentou de 
impostos partidos políticos, 
igreja, jornais e revistas. “Ora, 
se nós não pagamos imposto 
por pensamento ideológico, 
por informação e por fé, porque 
vamos pagar pela dor? A falta 
de saúde produz dor e a dor só 
se cura com medicamentos”, 
argumentou o autor da pro-
posta. Segundo manifestação 
do senador Ricardo Ferraço 
(PSDB-ES) - outro apoiador 
da iniciativa -, o preço elevado 
dos remédios se deve à alta 
carga tributária incidente so-
bre esses produtos. No Brasil, 
estaria na casa dos 34%, contra 
uma média mundial em torno 
de 6%, conforme assinalou. Se 
conseguir passar por dois tur-
nos de discussão e votação no 
Plenário do Senado, a proposta 
será enviada, em seguida, à 
Câmara (Ag.Senado).

em impacto negativo sobre os 
orçamentos estaduais e muni-
cipais. Isso ocorreria tanto pela 
redução da arrecadação de IPI 
nas localidades que sediam in-
dústrias farmacêuticas quanto 
pela queda nos repasses dos 

Fundos de Participação dos 
Estados e dos Municípios. “Não 
sou contra a redução de tributos 
sobre medicamentos, mas não 
podemos solucionar o problema 
criando um problema maior”, 
argumentou Gleisi à época.

Rio de Janeiro vive “situação 
complexa” na área de segurança

Ele comentou ainda ainda 
que o Rio vive uma situação 
complexa, onde somente no 
ano passado quase 500 fuzis 
apreendidos pelas forças de 
segurança.”Numa situação 
complexa, enfrentando uma 
realidade de que a cada abor-
dagem de carros suspeitos e 
apreensão de armas, tropeça-
-se em um fuzil, isso tem que 
gerar uma refl exão”, afi rmou. 
Disse também que a polícia 
está trabalhando para inverter 
esta situação, e lamentou que 
muita das vezes se paga com a 

vida dos próprios PMs. 
Roberto Sá afirmou que 

apesar de a PM trabalhar com 
estrutura precária, onde tem 
carro quebrado, helicóptero 
quebrado, chega a prender 
4 mil pessoas por mês. “Nós 
apostamos muito na decisão 
do governador [Pezão] de 
criação do fundo estadual 
de segurança publica que vai 
dar ao gestor um mínimo de 
previsibilidade para poder 
trabalhar e de ter investi-
mento para a polícia poder 
trabalhar”, avaliou (ABr).

Cristiane defende STJ para julgar 
validade de sua nomeação

tanto, é absolutamente insus-
tentável, uma vez que não há 
qualquer violação ao princípio da 
moralidade, uma vez que a ora 
reclamada, ao ter ajuizada contra 
si uma reclamação trabalhista e 
resistir à pretensão do autor, está 
exercendo o seu legítimo direito 
de ação e do devido processo 
legal”, diz a defesa.

A nomeação de Cristiane 
Brasil foi anunciada pelo presi-

dente Temer no dia 3 de janeiro, 
mas a deputada foi impedida 
de tomar posse por força de 
uma decisão liminar do juiz 
Leonardo da Costa Couceiro, 
da 4ª Vara Federal de Niterói, 
proferida em 8 de janeiro. Cou-
ceiro acolheu os argumentos de 
três advogados que, em ação 
popular, questionaram se a 
deputada estaria moralmente 
apta a assumir o cargo (ABr). 

Puigdemont admite 
derrota: “isso terminou”

Motorista com livre escolha para fazer revisão
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Na educação, como evitar 
o piloto automático?

Quando considerada 

um ambiente frio e 

estressante, a escola 

desestimula o prazer de 

ensinar e aprender, a 

convivência e o sonhar 

Automaticamente, os 
planos e os projetos 
são substituídos pela 

obrigação, pelo fardo e pelo 
tédio de cumprir as tarefas 
pertinentes aos professores. 
O desânimo por conta da ro-
tina e a falta de entusiasmo 
podem interferir até mesmo 
no desempenho de educado-
res considerados excelentes 
profi ssionais.

No momento em que a 
inércia toma conta, o “piloto 
automático da educação” é 
acionado. Além de prejudicar 
quem está ensinando, também 
interfere no processo de apren-
dizado dos alunos, os quais 
criam estereótipos e padrões 
que nem sempre se aplicam à 
realidade.

Frente às evidências, pode-
mos optar por duas alternati-
vas: aceitar que a educação e 
a escola são instituições em 
decadência, que não há nada 
a fazer; ou resgatar o grande 
potencial existente em cada 
um de nós, atuar de forma 
consciente, competente e 
motivada, repensar as relações 
e torná-las mais solidárias e co-
operativas – tudo em busca de 
criar ambientes mais saudáveis 
e propícios à aprendizagem e 
ao desenvolvimento das poten-
cialidades humanas, mesmo 
diante das difi culdades e dos 
desafi os que vão surgindo no 
percurso.

O desenvolvimento das com-
petências pessoais e produti-
vas é uma condição necessária 
para que o professor possa se 
conhecer melhor e, conse-
quentemente, compreender 
o seu aluno. Assim, despertará 
o que há de melhor nele. Para 
isso, entender as competências 
abaixo se torna imprescindível:

• Pessoal: é a habilidade 
de aprender a ser, a se 
aceitar, a se valorizar e a 
ampliar os conhecimen-
tos acerca de si mesmo, 

a fi m de superar medos 
e limitações, favorecer 
o resgate da autoestima 
e do autoconhecimento 
para o alcance da auto-
nomia;

• Autônoma: é a capaci-
dade de pensar e decidir 
por si. É conhecer o ponto 
de partida e defi nir qual 
é chegada, comprometer-
-se com suas escolhas e 
assumir a responsabilida-
de pelos resultados;

• Relacional: saber con-
viver é a habilidade de 
aprender a viver junto 
dos outros, com atitudes 
solidárias, cooperativas e 
construtivas;

• Cognitiva: é o exercício 
de aprender a aprender, 
como forma de benefi -
ciar-se dos conhecimen-
tos, de compreender o 
mundo que nos rodeia, de 
desenvolver capacidades 
críticas, refl exivas e de 
discernimento;

• Produtiva: é a arte do 
aprender a fazer, de pôr 
em prática os conheci-
mentos para saber fazer 
bem e eticamente um 
trabalho.

Essas são as bases para a 
expansão das possibilidades 
de perceber, reconhecer e 
construir uma nova abordagem 
de educação solidária, funda-
mentadas no desenvolvimento 
humano para compreender e 
aplicar cada competência de 
forma integrada e sinérgica.

Quando falamos em am-
bientes saudáveis, em alunos 
e professores motivados e feli-
zes, em despertar o que há de 
melhor no outro e na escola que 
desejamos, discutimos coisas 
que consideramos importan-
tes e valiosas para a vida – e, 
portanto, necessárias para a 
educação, a escola e a relação 
professor-aluno. Seja a pessoa 
que fará toda a diferença na 
vida de alguém!

(*) - É presidente do Instituto 
Eduardo Shinyashiki, mestre em 

neuropsicologia, liderança educadora 
e especialista em desenvolvimento 

das competências de liderança 
organizacional e pessoal

(www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)

A - Rotina da Assembleia 
Os jovens que queiram se aproximar da rotina do Poder Legislativo 
podem participar do Parlamento Jovem Paulista. Os 47 selecionados 
pelo concurso serão deputados por dois dias e poderão vivenciar a 
rotina de uma casa legislativa.  A Assembleia Legislativa de São Paulo 
(Alesp) recebe, de 5 de fevereiro a 9 de março, projetos escritos pelos 
candidatos. Podem participar do programa alunos com idade entre 14 e 
21 anos e que estejam cursando o 9º ano do Ensinos Fundamental, Médio 
ou Técnico. Para se inscrever, o jovem deve preparar um trabalho na 
forma de projeto de lei, conforme orientações do manual do candidato 
(disponível em https://goo.gl/tTvg8n ) e procurar a diretoria da escola 
em que estuda. A Alesp divulgará os 47 selecionados em 2 de abril. 

B - Soluções em Mobilidade  
Melhorar a mobilidade urbana, o acesso a áreas de grande movimentação 
de pessoas, é um dos principais desafi os das cidades contemporâneas. 
De acordo com dados do WRI Brasil, os brasileiros passam em média de 
dez a 15 dias ao ano presos no trânsito, o que além de causar estresse 
e redução da produtividade, colabora para o aumento das emissões de 
gases poluentes na atmosfera. Para estimular soluções inovadoras para 
esse problema, o WRI Brasil e a Toyota Mobility Foundation lançam o 
‘Desafi o InoveMob’, que vai investir R$ 600 mil (US$ 200 mil) em sub-
sídios para os melhores projetos. A iniciativa visa selecionar soluções 
que promovam alternativas sustentáveis e inclusivas de deslocamento 
nas cidades. As inscrições fi cam abertas até 9 de março, por meio do 
site (www.desafi oinovemob.org), onde também é possível acessar o 
edital do concurso. 

C - Ciência da Computação
O Programa de Pós-Graduação em Ciência de Computação do Instituto 
de Ciência e Tecnologia (ICT) da Unifesp, em São José dos Campos, 
está com inscrições abertas em processo seletivo para mestrado em 
Ciência da Computação, com início no primeiro semestre de 2018. São 
oferecidas 17 vagas, não sendo obrigatório o preenchimento de todas 
elas. Os candidatos poderão se candidatar para três grandes linhas de 
pesquisa: 1) Linha de Otimização, 2) Linha de Sistemas Computacionais 
e 3) Linha de Sistemas Inteligentes. As inscrições poderão ser feitas pela 
internet até 2 de fevereiro, por meio de formulário disponível no site 
(http://forms.sites.unifesp.br/index.php/457352?lang=pt-BR&encode=). 
Mais informações: (https://goo.gl/1FGM3D). 

D -  Arte do Coaching
Uma das mais renomadas instituições de formação profi ssional em 
coaching no mundo, o Erickson College está abrindo inscrições para 

uma nova turma do curso “A Arte e a Ciência do Coaching”, que acon-
tece em São Paulo, a partir de março. É voltado a profi ssionais que 
já atuam ou pretendem atuar no mercado de coaching e que buscam 
uma certifi cação internacional para esta especialidade, cada vez mais 
demandada pelas empresas. Uma das modalidades mais procuradas é 
o Coaching Executivo. O programa “A Arte e a Ciência do Coaching” 
conta com o selo Accredited Coaching Training Program, emitido 
pela International Coach Federation. O curso é realizado em 4 mó-
dulos de formação e um módulo de certifi cação. Mais informações: 
(contato@imr.net.br).

E - Psicologia Transpessoal 
Psicoterapeutas, profi ssionais da área de RH, educadores, coaches e 
demais atuantes de segmentos correlatos costumam buscar novas fer-
ramentas, como cursos e especializações, para ampliar a própria capa-
cidade de conexão com o próximo e desempenhar melhor sua profi ssão. 
O que a Unipaz São Paulo propõe em todos os seus cursos, porém, é 
que os estudantes busquem o autoconhecimento antes de partir para 
atuar na busca da transformação de seus clientes. O conceito também 
está por trás da pós-graduação em Psicologia Transpessoal da entida-
de, que já tem inscrições abertas. O curso visa preparar o participante 
para trabalhar com os conceitos que Abraham Maslow, um dos pais do 
Movimento Transpessoal, considera a quarta força dentro da psicologia. 
Mais informações: (www.unipazsp.org.br).

F - Ambiental e Sustentabilidade 
O curso de especialização MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade 
do Campus Sorocaba da UFSCar está com inscrições abertas para a 
formação de nova turma, com início neste primeiro semestre. Objetiva 
compartilhar conhecimentos em gestão tendo como foco a sustentabi-
lidade, uma vez que a demanda contemporânea por produtos e serviços 
que utilizam recursos naturais exige uma responsabilidade socioambiental 
cada vez maior das instituições públicas e privadas e dos profi ssionais que 
nelas atuam. Oferece disciplinas com tópicos em Economia, certifi cação 
e licenciamento ambiental, planejamento ambiental participativo, gestão 
de recursos, gestão de projetos e negócios, dentre outros. Inscrições e 
mais informações: (www.mbagas.ufscar.br). 

G - Voos Executivos
A Airshuttle lança aplicativo pioneiro para reserva de voos executivos. 
A empresa conta com mais de 100 aeronaves cadastradas no sistema, 
todas vistoriadas por ela e operadas por táxis-aéreos homologados pela 
ANAC. A empresa oferece os serviços em todo território brasileiro, e 
o cliente pode acessar a área de reserva pelo site da empresa (www.

airshuttle.com.br) ou baixar o aplicativo no Google Play.  A companhia 
também dispõe de reservas para helicópteros mono e biturbina, com 
fornecedores em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Goiânia, Belo Ho-
rizonte, Cuiabá, Curitiba e Porto Alegre. Também, voos compartilhados 
entre São Paulo e capitais como Rio, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba, 
além da oferta dos serviços para o litoral de São Paulo (Ilhabela, São 
Sebastião, Angra dos Reis e outras cidades). 

H - Vila Cidadã 
O 8º Fórum Mundial da Água deve reunir cerca de 45 mil pessoas en-
tre 18 e 23 de março, em Brasília. Dentro do evento, haverá espaços 
gratuitos e abertos ao público: a Feira e a Vila Cidadã, localizadas no 
Estádio Nacional Mané Garrincha. Para ter acesso, o visitante deverá 
realizar um credenciamento prévio, que já está disponível no site 
(http://www.worldwaterforum8.org/pt-br). A Vila Cidadã terá atividades 
interativas voltadas para a construção de diálogos com a sociedade, 
com exposições lúdicas repletas de tecnologia, palestras, cinema, 
apresentações artísticas. É um espaço aberto a todos que quiserem 
participar e incentivar debates voltados para melhorar o uso consciente 
da água. O objetivo da Vila Cidadã é ampliar a consciência, a atenção 
pública e a participação social para assuntos relacionados à água, além 
de promover soluções inovadoras para os problemas que os cidadãos 
enfrentam no cotidiano.

I - Gastronomia e Hotelaria 
Entre os dias 14 e 16 de março, no São Paulo Expo, acontece o o Sirha 
- principal evento de gastronomia e hotelaria no mundo. A programação 
conta com palestras e workshops, inovações, demonstrações exclusivas, 
concursos internacionais e novidades e atrações do ramo. Conta com 250 
expositores e marcas, nacionais e internacionais, e 15 mil visitantes nos 
três dias. O evento é o de maior referência dos setores de food service 
e hotelaria na Europa e no mundo, e está pela terceira vez no Brasil - e 
pela primeira em São Paulo. A etapa brasileira do concurso Bocuse d’Or 
é um dos destaques. Outra disputa internacional é a Coupe du Monde de 
la Pâtisserie, voltada para a arte da confeitaria. Já o Talentos do Gelato 
é exclusivo da versão brasileira do evento, e vai prever a preparação 
de fi nger foods salgados. Mais informações e inscrições: (http://www.
sirha-saopaulo.com/).

J - Produção de Café
Maior e com boas expectativas de negócios, a 17ª edição da FEMAGRI 
(Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas) da Cooxupé 
trará novidades para melhorar o futuro da produção nas lavouras de café 
e também soluções para a área da pecuária, além de trazer um espaço 
de conhecimento aos cafeicultores. Realizado em Guaxupé, o evento 
acontece de 21 a 23 de fevereiro, com o tema “Produção responsável 
para uma cafeicultura de sucesso”. Os expositores levarão aos visitantes 
inovações e melhorias em equipamento e processos para transformar 
o futuro da produção nas lavouras, como a carreta com kit medidor da 
quantidade de café colhido, que no processo de carregar a carreta já 
mensura o volume, e soluções de energia sustentável como a solar, por 
meio de painéis fotovoltaicos. Saiba mais: (https://www.cooxupe.com.
br/femagri/).

A - Rotina da Assembleia 
Os jovens que queiram se aproximar da rotina do Poder Legislativo 

uma nova turma do curso “A Arte e a Ciência do Coaching”, que acon-
tece em São Paulo, a partir de março. É voltado a profi ssionais que 
já atuam ou pretendem atuar no mercado de coaching e que buscam

Imóveis leiloados pela 
Caixa com até 74% de 
desconto

A Zukerman Leilões realiza no 
próximo dia 3, sábado, às 10h, no 
Maksoud Plaza Hotel, o leilão de 
373 imóveis da Caixa Econômica 
Federal. As propriedades ofere-
cidas são casas, apartamentos, 
espaços comerciais e terrenos 
– ocupados e desocupados – de 
Alienação Fiduciária, processo 
em que o bem é dado como ga-
rantia de crédito ao banco. 

Os valores dos imóveis vão de 
R$ 55.221,20 (apartamento em 
São Bernardo, 79,04 m²) a R$ 
2.986.364,14 (imóvel comercial 
em Mogi das Cruzes, 11.180 m²), 
e os descontos podem chegar 
a 74% abaixo da avaliação de 
mercado.

Todos os bens são do Estado 
de São Paulo, nos seguintes 
municípios: Arujá, Barueri, Ca-
rapicuíba, Cotia, Diadema, Embu 
das Artes, Ferraz de Vasconcelos, 
Guarulhos, Itapecerica da Serra, 
Itaquaquecetuba, Jandira, Ju-
quitiba, Mauá, Mogi das Cruzes, 
Poá, Santana de Parnaíba, Santo 
André, São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul, São Paulo, 
Suzano, Taboão da Serra e Var-
gem Grande Paulista.

Para participar do leilão, os 
interessados devem comparecer 
ao Maksoud ou se habilitar para 
participar remotamente pela 
plataforma on-line da Zukerman 
Leilões, realizando um cadastro 
prévio no site da empresa (www.
zukerman.com.br).

Peru exige reparação pela corrupção praticada pela empresa.

A Justiça do Peru anun-
ciou que exigirá cerca de 
US$1 bilhão à construtora 
brasileira Odebrecht como 
reparação pelos danos e pre-
juízos causados ao país pela 
corrupção praticada pela 
empresa. De acordo com o 
procurador especial do caso, 
Jorge Ramírez, para calcular 
o valor foi considerado os 
três projetos desenvolvidos 
nos quais houve corrupção: 
o gasoduto sul peruano, a 
rodovia Chacas e dois trechos 
da rodovia interoceânica sul. 

Ramírez lamentou que a 
empresa só tenha oferecido 
pagar US$66 milhões em 
indenização, o equivalente 
ao dobro do valor gasto em 
propinas. “Nós esperamos 
que a Odebrecht mude de 
atitude. Não é possível que 
eles ofereçam US$66 milhões 
como reparação civil. Eles 
têm que fazer uma refl exão”, 
disse o procurador. Por sua 
vez, o porta-voz da Odebre-
cht no Peru, Rodrigo Vilar, 
respondeu à proposta em 
nota e rebateu que o valor 
oferecido superaria a soma 
das indenizações feitas para 

A população ocupada cresceu 0,9% em relação ao trimestre 

anterior e 2% na comparação com o último trimestre de 2016.

Esse foi a maior índice da 
série histórica, iniciada 
em 2012. Em 2016, a 

taxa havia fi cado em 11,5%. 
Analisando-se apenas o último 
trimestre do ano, o nível fi cou 
em 11,8%. A taxa do terceiro 
trimestre de 2017 havia fi cado 
em 12,4%. Já a do último trimes-
tre de 2016 havia sido de 12%.

O total de desocupados che-
gou a 13,2 milhões na média do 
ano, um aumento de 12,5% na 
comparação com a média do 
ano anterior (11,7 milhões). Já 
o total de ocupados fi cou em 
90,65 milhões, ou seja, 0,3% 
a mais do que em 2016 (90,38 
milhões). O rendimento médio 
mensal habitual de todos os 
trabalhos subiu 2,4%, passando 
de R$ 2.091 em 2016 para R$ 
2.141 em 2017. Já massa de 
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Taxa de desemprego no 
país fechou 2017 em 12,7%
A taxa de desemprego média de 2017 fi cou em 12,7%, segundo dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios – Contínua (PNAD Contínua), divulgados ontem (31) pelo IBGE

fi cou em 11,8%. O índice do 
terceiro trimestre de 2017 ha-
via fi cado em 12,4%. Já a taxa 
do último trimestre de 2016 
havia sido de 12%. A população 
desocupada no trimestre (12,3 
milhões de pessoas) caiu 5% 
(menos 650 mil pessoas) em 
relação ao trimestre anterior 
(13 milhões), mas se manteve 
estável em relação ao último 
trimestre de 2016.

A população ocupada (92,1 
milhões) cresceu 0,9% em rela-
ção ao trimestre anterior (mais 
811 mil pessoas) e 2% na com-
paração com o último trimestre 
de 2016. Já o rendimento médio 
real habitual no trimestre (R$ 
2.154) fi cou estável em relação 
tanto ao terceiro trimestre de 
2017 quanto ao último trimestre 
de 2016 (ABr).

rendimento habitual cresceu 
2,6%, ao passar de R$ 184,3 
bilhões em 2016 para R$ 189,1 

bilhões no ano passado.
Analisando-se apenas o úl-

timo trimestre do ano, a taxa 

Peru exigirá US$ 1 bilhão em 
indenização da Odebrecht

os outros sete países com os 
quais a empresa fez acordos - 
Brasil, Estados Unidos, Suíça, 
República Dominicana, Equa-
dor, Panamá e Guatemala.

“Em todos esses países fo-
ram utilizadas para o cálculo 
da reparação metodologias 
alinhadas com práticas in-
ternacionais, baseadas, entre 
outros pontos, no valor dos 
ilícitos praticados, no valor 
das informações fornecidas 
para as investigações e a 
capacidade de pagamento 

da empresa. Considerando 
esses fatores, a média de in-
denizações fi cou entre duas 
e três vezes a dos valores 
pagos ilicitamente”, explicou 
a empresa na nota. Segundo 
a denúncia da Procuradoria, 
o presidente do Peru, Pedro 
Pablo Kuczynski é acusado 
de ter recebido propinas 
milionárias em troca de 
concessões à construtora, 
enquanto ocupava cargos 
no governo e em empresas 
privadas (ANSA).
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ça:ça:ça:ça:ça: Totalidade. Mesa:. Mesa:. Mesa:. Mesa:. Mesa: Dr. Salomão Schwartzman - Presidente e Vanessa Schwartzman Krakowiak - Secretária. Deliberações unânimes: . Deliberações unânimes: . Deliberações unânimes: . Deliberações unânimes: . Deliberações unânimes: I) Foi
aprovada a transformação do tipo jurídico da sociedade em sociedade anônima, conforme termos e condições abaixo: a) como consequência da
alteração do tipo jurídico, a sociedade passará a denominar-se Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A.; b) permanecerão inalteradas as atuais
participações dos sócios no capital da sociedade, os quais passam à condição de acionistas, recebendo ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal, em substituição das quotas e sua propriedade; c) a sociedade, tendo sido simplesmente objeto de transformação de seu tipo
societário, sem solução de continuidade dos negócios sociais, nem alteração da personalidade jurídica da sociedade, mantendo-se o mesmo
patrimônio; II) Eleição para os cargos do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 2 anos, estendido até a
Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício de 2020: Salomão Schwartzman; Renata Schwartzman Lucio; Julio
Schwartzman; Vanessa Schwartzman Krakowiak; Sonia Schwartzman; Vitor Vicentini e Peter Schreer, todos devidamente qualificados na Ata;
III) Foi aprovada redação do Estatuto Socialo da Companhia, como a seguir transcrito: Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. CNPJ -
61.297.784/0001-56 - NIRE - 35.202.075.442 - Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A
Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. (Companhia) é uma sociedade anônima que se rege pelo presente Estatuto; pela Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976 e pelas demais Leis e Regulamentos que lhe forem aplicáveis. Artigo 2ºArtigo 2ºArtigo 2ºArtigo 2ºArtigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro no Município
de Embu das Artes, Estado de São Paulo, na Avenida João Paulo I, nº 900 - Jardim Santa Barbara - CEP 06818-901, podendo abrir, operar e
fechar filiais  e/ou qualquer estabelecimento no Brasil e no exterior. § Único - § Único - § Único - § Único - § Único - A Companhia tem filiais instaladas nos seguintes locais: a) Filiala) Filiala) Filiala) Filiala) Filial
03 - 03 - 03 - 03 - 03 - Avenida João Paulo I, nº 1098, Morro do Camargo, Município de Embu das Artes, Estado de São Paulo -  CNPJ/MF nº 61.297.784/0003-18,
NIRE (JUCESP) nº 35.901.082.057 - Atividades: (i) 10.99.6.99 - fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; (ii)
10.96-1-00 - fabricação de alimentos e pratos prontos. b) Filial 07 - b) Filial 07 - b) Filial 07 - b) Filial 07 - b) Filial 07 - Rua Fernando de Noronha, 41, bairro da Muribeca, CEP - 54350-355
Município de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco - CNPJ/MF nº 61.297.784/0007-41, NIRE (JUCEPE) 26.900.535.425 - Atividades:
(i) 46.39-7-02 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; (ii)
46.39-7-01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. c) Filial 08 - c) Filial 08 - c) Filial 08 - c) Filial 08 - c) Filial 08 - Rua João Semião Rodrigues Agostinho, nº 1380, Galpões 20,
21, 29 e 30 - CLE EMBU - CEP 06833-370, Município de Embu das Artes, Estado de São Paulo, - CNPJ/MF nº 61.297.784/0008-22 - NIRE
(JUCESP) 35.904.830.534 - Atividades: (i)  46.39-7-02 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de
fracionamento e acondicionamento associada; (ii) 46.39.7-01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. d) Filial 09 - Escritóriod) Filial 09 - Escritóriod) Filial 09 - Escritóriod) Filial 09 - Escritóriod) Filial 09 - Escritório
Administrativo - Administrativo - Administrativo - Administrativo - Administrativo - Avenida João Paulo I, 900 - Prédio “B” - CEP - 06818-901, Município de Embu das Artes, Estado de São Paulo - CNPJ/MF nº
61.297.784/0009-03 - NIRE (JUCESP) 35.904.830.534 - Atividade 82.11-3-00 - serviços combinados de escritório administrativo. Artigo 3ºArtigo 3ºArtigo 3ºArtigo 3ºArtigo 3º - A
Companhia tem por objeto as seguintes atividades: a) Industrialização e comercialização de produtos alimentícios formulados através da
tecnologia de liofilização, desidratação ou misturas; b) Fabricação, beneficiamento ou prestação de serviços para terceiros, de produtos alimen-
tícios; c) Importação e exportação de produtos próprios ou de terceiros na forma de produtos acabados ou de suas partes; d) Representação, por
qualquer forma, de outras empresas nacionais ou estrangeiras; e) Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente por empresas; f)
Participação, na qualidade de sócia ou acionista, no capital de outras sociedades, mesmo que de outros setores econômicos, mediante a aplica-
ção de recursos próprios, de terceiros ou de incentivos fiscais. Artigo 4º Artigo 4º Artigo 4º Artigo 4º Artigo 4º - A sociedade iniciou suas atividades em 10 de agosto de 1965 e sua
duração é por prazo indeterminado. Capítulo II - Do Capital e Das Ações - Artigo 5ºCapítulo II - Do Capital e Das Ações - Artigo 5ºCapítulo II - Do Capital e Das Ações - Artigo 5ºCapítulo II - Do Capital e Das Ações - Artigo 5ºCapítulo II - Do Capital e Das Ações - Artigo 5º - O Capital Social da Companhia, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$ 15.000.000,00, representado por 1.500.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º§ 1º§ 1º§ 1º§ 1º - O Capital Social da
Companhia será representado exclusivamente por ações ordinárias. § 2º - § 2º - § 2º - § 2º - § 2º - Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas delibera-
ções das Assembleias Gerais da Companhia. § 3º§ 3º§ 3º§ 3º§ 3º - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma ação pertencer a mais de
uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. § 4º - § 4º - § 4º - § 4º - § 4º - Os acionistas têm direito de preferência, na
proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debentures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da
Companhia, que pode ser exercido no prazo legal de 30 dias. § 5º - § 5º - § 5º - § 5º - § 5º - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir
as próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de reservas,
exceto a reserva legal, sem diminuição do Capital Social, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis. Capítulo III - Da admi-Capítulo III - Da admi-Capítulo III - Da admi-Capítulo III - Da admi-Capítulo III - Da admi-
nistração - Seção I - Disposições Gerais - Artigo 7º - nistração - Seção I - Disposições Gerais - Artigo 7º - nistração - Seção I - Disposições Gerais - Artigo 7º - nistração - Seção I - Disposições Gerais - Artigo 7º - nistração - Seção I - Disposições Gerais - Artigo 7º - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria,
de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto Social. Artigo 8ºArtigo 8ºArtigo 8ºArtigo 8ºArtigo 8º - A Assembleia Geral
Ordinária fixará o montante anual global da remuneração dos administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração deliberar
sobre a sua distribuição. Seção II - Conselho de Administração - Artigo 9º Seção II - Conselho de Administração - Artigo 9º Seção II - Conselho de Administração - Artigo 9º Seção II - Conselho de Administração - Artigo 9º Seção II - Conselho de Administração - Artigo 9º - O Conselho de Administração será composto por no mínimo 05 e
no máximo 10 membros, dentre eles, obrigatoriamente, todos os acionistas da Companhia, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unifica-
do de 02 anos, podendo ser reeleitos. § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - A Assembleia Geral determinará pelo voto da maioria absoluta, não se computando os votos em
branco, previamente à sua eleição, o número de cargos do Conselho de Administração a serem preenchidos em cada mandato, observando o
mínimo de 05 e o máximo de 10 membros. § 2º§ 2º§ 2º§ 2º§ 2º - No mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Inde-
pendentes, de acordo com a definição do Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Considera-se Conselheiro Independente aquele que:  (i)
não tiver qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação no Capital Social; (ii)  não for acionista controlador, cônjuge ou parente até
segundo grau do acionista controlador, não for e não tiver sido nos último 3 anos empregado ou diretor da Companhia, do acionista controlador
ou de sociedade controlada pela Companhia; (iii) não for fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da Companhia, em
magnitude que implique na perda de independência; (iv) não for cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia;
(v) não receber outra remuneração da Companhia, além da de Conselheiro. A condição de Conselheiro Independente deverá ser expressamente
declarada na ata da Assembleia Geral que o eleger. § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos mediante
assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração
poderão ser destituídos de suas funções e de seus cargos, a qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo permanecer em exercício nos
respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores. Artigo 10ºArtigo 10ºArtigo 10ºArtigo 10ºArtigo 10º - O Conselho de Administração terá 01 Presidente e 01 Vice-Presidente, que
serão eleitos pela maioria absoluta de votos presentes, na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a
posse de tais membros, ou sempre que ocorrer vacância nos cargos. No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente no Conselho
de Administração, assumirá as funções de Presidente o Vice-Presidente. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente e do
Vice-Presidente do Conselho de Administração, as funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indi-
cado pelo Presidente, ou na falta desta, pelo voto da maioria dos presentes. Artigo 11º - Artigo 11º - Artigo 11º - Artigo 11º - Artigo 11º - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinaria-
mente, mensalmente e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou por seu Vice-Presidente, mediante notificação escrita
entregue com antecedência mínima de 03 dias úteis e com pauta dos assuntos a serem tratados. § 1º § 1º § 1º § 1º § 1º - Em caráter de urgência, as reuniões do
Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes
todos os demais integrantes do Conselho de Administração. As convocações poderão ser feitas por carta com aviso de recebimento, fax ou
qualquer outro meio eletrônico ou não, que permita a comprovação de recebimento. § 2º§ 2º§ 2º§ 2º§ 2º - Independentemente das formalidades previstas neste
artigo, será considera regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros. Artigo 12ºArtigo 12ºArtigo 12ºArtigo 12ºArtigo 12º - As reuniões do Conselho de Administração
serão instaladas em primeira convocação com a presença da maioria dos seus membros, e, em segunda convocação, com qualquer número. §§§§§
1º 1º 1º 1º 1º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele
indicar. No caso de ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração, essas reuniões serão presididas pelo Vice-Presidente do
Conselho de Administração ou, na sua ausência, por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conselho de Adminis-
tração. § 2º § 2º § 2º § 2º § 2º - No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho de Administração, o respectivo membro poderá, com base na
pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta ou fac-símile entregue ao Presidente do Conselho de
Administração, na data da reunião, ou ainda, por correio eletrônico. § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - Em caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de
Administração, o substituto será nomeado para completar o respectivo mandato, por Assembleia Geral Extraordinária. Para os fins deste pará-
grafo, ocorre a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado ou invalidez. § 4º - § 4º - § 4º - § 4º - § 4º - As deliberações do Conselho de
Administração serão tomadas mediante o voto favorável da maioria dos membros presentes, ou que tenham manifestado seu voto na forma
do parágrafo 2º acima. § 5º - § 5º - § 5º - § 5º - § 5º - Cada Conselheiro terá direito a 01 voto nas deliberações do Conselho de Administração. As deliberações serão
consideradas aprovadas por maioria dos presentes, cabendo ao Presidente em exercício, em caso de empate nas votações, o voto de quali-
dade. Artigo 13º Artigo 13º Artigo 13º Artigo 13º Artigo 13º - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na sede da Companhia. Serão admitidas
reuniões por meio de teleconferência ou videoconferência, admitida gravação e degravação das mesmas. Tal participação será considerada
presença pessoal em referida reunião. § 1º § 1º § 1º § 1º § 1º - Ao término de cada reunião deverá ser lavrada ata, que deverá ser assinada por todos os
Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro Registro de Atas do Conselho de Administração da Com-
panhia. Os votos proferidos por Conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho ou que tenham se manifestado na
forma do parágrafo 2º, do artigo 12 deste Estatuto Social, deverão igualmente constar do Livro de Registro de Ata do Conselho de Administra-
ção, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro
logo após a transcrição da ata. § 2º § 2º § 2º § 2º § 2º - Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis (Jucesp) as atas de
reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. § 3º § 3º § 3º § 3º § 3º - O
Conselho de Administração poderá admitir outros participantes em suas reuniões, com a finalidade de acompanhar as deliberações e/ou
prestar esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a estes, entretanto, o direito de voto. Artigo 14º Artigo 14º Artigo 14º Artigo 14º Artigo 14º - O Conselho de Administração tem a
função primordial de orientação geral dos negócios da Companhia, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe,
especialmente além de outras atribuições que lhe sejam atribuídas por Lei e pelo Estatuto: I. Exercer as funções normativas das atividades
da Companhia, podendo avocar para seu exame e deliberação qualquer assunto que não se compreenda na competência privativa da
Assembleia Geral; II. Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; III. Eleger os Diretores da Companhia; IV. Atribuir aos Diretores
suas respectivas funções, atribuições e limites de alçada não especificados neste Estatuto Social; V. Deliberar sobre a convocação da
Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei 6404/76; VI. Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a
qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quais-
quer outros atos; VII. Apreciar os resultados mensais das operações da Companhia; VIII. Escolher e destituir auditores independentes, obser-
vando-se, nessa escolha, o disposto na legislação aplicável. A empresa de auditoria externa reportar-se-á ao Conselho de Administração; IX.
Convocar os auditores independentes para prestar os esclarecimentos que entender necessários; X. Apreciar o Relatório da Administração e
as contas da Diretoria e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral; XI. Aprovar os orçamentos anuais da Companhia e suas respec-
tivas alterações; XII. Manifestar-se previamente sobre qualquer proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral; XIII. Deliberar
sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, ou sobre o lançamento de opções de venda e compra, referenciadas em
ações de emissão da Companhia, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação; XIV. Deliberar sobre a emissão
de debentures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real; XV. Aprovar qualquer investimento ou despesa não prevista no
orçamento anual, cujo valor seja superior a R$ 2.000.000,00; XVI. Aprovar qualquer aquisição ou alienação de bens do ativo permanente,
cujo valor seja superior a R$ 2.000.000,00; XVII. Aprovar a criação de ônus reais sobre bens da Companhia ou a outorga a terceiros de

garantias por obrigações da própria Companhia; XVIII. Autorizar a propositura de falência, recuperação judicial ou extrajudicial pela Compa-
nhia, e § Único§ Único§ Único§ Único§ Único - O Conselho de Administração poderá autorizar a Diretoria a praticar quaisquer dos atos referidos nos itens XVI, XVII e XIX,
observados limites de valor por ato ou série de atos. Artigo 15º Artigo 15º Artigo 15º Artigo 15º Artigo 15º - Compete ao Presidente do Conselho de Administração representar o Conse-
lho de Administração nas Assembleias Gerais. Artigo 16º -Artigo 16º -Artigo 16º -Artigo 16º -Artigo 16º - O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá estabelecer a
formação de comitês técnicos, com objetivos e funções definidos, sendo integrado por órgãos de Administração da Companhia ou não. §§§§§
Único Único Único Único Único - Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as normas aplicáveis aos comitês, incluindo regras sobre composição, prazo de
gestão, remuneração, funcionamento, abrangência e área de ação. Seção III - Da Diretoria - Artigo 17º Seção III - Da Diretoria - Artigo 17º Seção III - Da Diretoria - Artigo 17º Seção III - Da Diretoria - Artigo 17º Seção III - Da Diretoria - Artigo 17º - A Diretoria da Companhia será
composta por 2 membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, autorizada cumulação de funções
pelo mesmo Diretor. A Diretoria é composta por um Diretor Superintendente e um Diretor Adjunto. Artigo 18º Artigo 18º Artigo 18º Artigo 18º Artigo 18º - O mandato dos membros da
Diretoria será unificado de 02 anos, podendo ser reeleitos. Artigo 19ºArtigo 19ºArtigo 19ºArtigo 19ºArtigo 19º - A Diretoria reunir-se-á sempre que assim exigirem os negócios soci-
ais, sendo convocada pelo Diretor Superintendente, com antecedência mínima de 24 horas. § 1º § 1º § 1º § 1º § 1º - Em suas ausências ou impedimentos, o
Diretor Superintendente será substituído pelo Diretor Adjunto. § 2º § 2º § 2º § 2º § 2º - Ocorrendo vaga na Diretoria, compete ao diretor remanescente indicar
um substituto que acumulará, interinamente, as funções do substituído, perdurando a substituição interina até o provimento definitivo do
cargo a ser decidido pela primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar, que de ocorrer no prazo máximo de 30 dias após tal
vacância, atuando o substituto então eleito até o término do mandato da Diretoria. § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por
meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação e ao término delas deverá ser lavrada ata que deverá ser assi-
nada por ambos os Diretores, e posteriormente transcrita no Livro de Atas da Diretoria. Artigo 20ºArtigo 20ºArtigo 20ºArtigo 20ºArtigo 20º - As deliberações nas reuniões da Diretoria
serão tomadas por maioria dos votos presentes em cada reunião. Na hipótese de empate nas deliberações, caberá ao Diretor Superintenden-
te o voto de qualidade. Artigo 21º - Artigo 21º - Artigo 21º - Artigo 21º - Artigo 21º - Compete ao Diretor Superintendente, isoladamente, a administração em geral e a prática, para tanto, de
todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais, por lei ou por este Estatuto Social, seja atribuída a compe-
tência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração. Artigo 22º - Artigo 22º - Artigo 22º - Artigo 22º - Artigo 22º - No exercício de suas funções o Diretor Superintendente represen-
tará a Companhia, isoladamente,  ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, podendo realizar todas as operações e praticar todos os atos
necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as disposições deste Estatuto Social, com alçada para a prática de atos
e deliberações estabelecidas pelo Conselho de Administração, incluindo deliberar e aprovar a aplicação de recursos, transigir, renunciar,
ceder direitos, confessar dividas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar
bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar títulos em geral, assim
como abrir, movimentar e encerrar contas com estabelecimentos de crédito, inclusive Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal.
Artigo 23º - Artigo 23º - Artigo 23º - Artigo 23º - Artigo 23º - A Companhia, representada por seu Diretor Superintendente, poderá outorgar procurações a terceiros, que a representarão
sempre em conjunto de dois, com especificação dos poderes conferidos e serão válidas por no máximo 01 ano. As procurações para fins
judiciais, com a cláusula “ad judicia” serão válidas por prazo indeterminado e poderão ser outorgadas para a representação da Companhia,
isoladamente. Capítulo IV - Das Assembleias Gerais - Artigo 24º - Capítulo IV - Das Assembleias Gerais - Artigo 24º - Capítulo IV - Das Assembleias Gerais - Artigo 24º - Capítulo IV - Das Assembleias Gerais - Artigo 24º - Capítulo IV - Das Assembleias Gerais - Artigo 24º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 meses
seguintes ao término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, observadas em sua con-
vocação, instalação e deliberação as prescrições legais pertinentes e as disposições do presente Estatuto. § 1º§ 1º§ 1º§ 1º§ 1º - As reuniões das
Assembleias Gerais serão convocadas com, no mínio, 15 dias corridos de antecedência, e presididas pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração, ou na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, e secretariadas por um acionista escolhido pelo Presi-
dente da Assembleia dentre os presentes à reunião. § 2º § 2º § 2º § 2º § 2º - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador consti-
tuído há menos de 01 ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - As deliberações da Assembleia Geral,
ressalvadas as hipóteses especiais, previstas em Lei e neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se compu-
tando os votos em branco. § 4º § 4º § 4º § 4º § 4º - As atas das Assembleias deverão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissi-
dências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomas, observado o disposto no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das Socie-
dades Por Ações. Artigo 25ºArtigo 25ºArtigo 25ºArtigo 25ºArtigo 25º - Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em Lei: a) Tomar as contas do adminis-
trador, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; b) Eleger e destituir os membros do Conselho de Administração; c) Fixar a
remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; d)
Reformar o Estatuto Social; e) Deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação da Companhia; f) Atribuir bonificações
em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramento de ações; g) Aprovar planos de outorga de opção de compra de ações a
seus empregados e a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia; h) Deliberar, de acordo com a proposta apresentada pela admi-
nistração, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; i) Deliberar sobre aumento do Capital Social, em
conformidade com as disposições deste Estatuto Social; j) Eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período
da liquidação; Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 26º Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 26º Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 26º Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 26º Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 26º - O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente e,
quando instalado, será composto por 03 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas, ou não, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pela Assembleia Geral. O Conselho Fiscal da Companhia será composto, instalado e remunerado em conformidade com a legislação
em vigor. § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - A posse dos membros do Conselho Fiscal será feita mediante assinatura, em livro próprio, no prazo de 5 dias corridos a
partir da eleição; § 2§ 2§ 2§ 2§ 2º - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente. § 3º§ 3º§ 3º§ 3º§ 3º
- - - - - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a
Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago. § 4º§ 4º§ 4º§ 4º§ 4º - Caso qualquer acionista deseje indicar um
ou mais representantes para compor o Conselho Fiscal, que não tenham sido membros do Conselho Fiscal no período subsequente à última
Assembleia Geral Ordinária, tal acionista deverá notificar a Companhia por escrito com 10 dias úteis de antecedência em relação à data da
Assembleia Geral que elegerá os Conselheiros, informando o nome, a qualificação e o currículo profissional completo dos candidatos. ArtigoArtigoArtigoArtigoArtigo
27º - 27º - 27º - 27º - 27º - Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as
demonstrações financeiras. § 1º§ 1º§ 1º§ 1º§ 1º - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à
qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. § 2º - § 2º - § 2º - § 2º - § 2º - O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, pre-
sente a maioria de seus membros. § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro Atas e
Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros presentes. Capítulo VI - Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras eCapítulo VI - Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras eCapítulo VI - Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras eCapítulo VI - Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras eCapítulo VI - Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras e
da Destinação dos Lucros - Artigo 28º - da Destinação dos Lucros - Artigo 28º - da Destinação dos Lucros - Artigo 28º - da Destinação dos Lucros - Artigo 28º - da Destinação dos Lucros - Artigo 28º - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro. § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - Por deliberação
do Conselho de Administração, a Companhia poderá (i) levantar balanços semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar divi-
dendos ou juros sobre o capital próprio dos lucros verificados em tais balanços; ou (ii) declarar dividendos ou juros sobre capital próprio
intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual. § 2º - § 2º - § 2º - § 2º - § 2º - Os dividendos intermedi-
ários ou intercalares distribuídos ou juros sobre o capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto no artigo 29 abai-
xo. Artigo 29ºArtigo 29ºArtigo 29ºArtigo 29ºArtigo 29º - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão
para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro. § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - Do saldo remanescente, a Assembleia Geral poderá atribuir ao
administrador uma participação nos lucros correspondente a até 5 dos lucros do exercício. É condição para pagamento de tal participação a
atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório previsto no parágrafo 3º deste artigo. § 2º§ 2º§ 2º§ 2º§ 2º - O lucro líquido do exercício terá a seguinte
destinação: a) 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital
social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de capital, de que trata o parágrafo 1º, do artigo
182, da Lei das Sociedades Por Ações, exceder 30% do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício
para a reserva legal; b) Uma parcela, por proposta do órgão de administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências
e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações; c) Uma parcela
será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório aos acionistas, observado o parágrafo 3º deste artigo; d) Uma parcela, por
proposta dos órgãos de administração, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da
Lei das Sociedade por Ações; e) O saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, observadas as prescrições legais. § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - § 3º - Aos
acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual, não inferior a 25% do lucro líquido do exercício, diminuído
ou acrescido dos seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal; e (ii) importância destinada à formação de reserva
para contingências e reversão das mesmas formadas em exercícios anteriores. § 4º - § 4º - § 4º - § 4º - § 4º - O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado
ao montante do lucro líquido realizado, nos termos da lei. Artigo 30º - Artigo 30º - Artigo 30º - Artigo 30º - Artigo 30º - Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad
referendum da Assembleia Geral, a Companhia poderá pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio destes
últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obri-
gatório previsto neste Estatuto. § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - § 1º - Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e atribuição dos mesmos
ao valor do dividendo obrigatório, será assegurado aos acionistas o pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese de o valor dos
dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a Companhia não poderá cobrar dos acionistas o saldo existente. § 2º§ 2º§ 2º§ 2º§ 2º - O pagamento efetivo dos
juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o creditamento no decorrer do exercício social, dar-se-á por deliberação do Conselho de Administra-
ção, no curso do exercício social ou no exercício seguinte. Artigo 31ºArtigo 31ºArtigo 31ºArtigo 31ºArtigo 31º - A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reserva de lucros
ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável. Capítulo VII - Do Juízo Arbitral - Artigo 32ºCapítulo VII - Do Juízo Arbitral - Artigo 32ºCapítulo VII - Do Juízo Arbitral - Artigo 32ºCapítulo VII - Do Juízo Arbitral - Artigo 32ºCapítulo VII - Do Juízo Arbitral - Artigo 32º
- - - - - A Companhia, seus acionistas, administrador e membros do Conselho Fiscal (quando instalado) obrigam-se a resolver, por meio de arbitra-
gem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação
e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedade Por Ações e neste Estatuto Social. § Único - § Único - § Único - § Único - § Único - Sem prejuízo da validade desta
cláusula arbitral, qualquer das partes do procedimento arbitral terá o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quando
necessário requerer medidas cautelares de proteção de direitos, seja em procedimento arbitral já instituído ou ainda não, sendo que, tão logo
qualquer medida dessa natureza seja concedida, a competência para decisão de mérito será imediatamente restituída ao tribunal arbitral insti-
tuído ou a ser instituído. Capítulo VIII - Da Liquidação - Artigo 33º - Capítulo VIII - Da Liquidação - Artigo 33º - Capítulo VIII - Da Liquidação - Artigo 33º - Capítulo VIII - Da Liquidação - Artigo 33º - Capítulo VIII - Da Liquidação - Artigo 33º - A Companhia será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos
em lei, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e, se for o caso, o Conselho Fiscal para tal finalida-
de. Capítulo IX - Das Disposições Gerais - Artigo 34º -Capítulo IX - Das Disposições Gerais - Artigo 34º -Capítulo IX - Das Disposições Gerais - Artigo 34º -Capítulo IX - Das Disposições Gerais - Artigo 34º -Capítulo IX - Das Disposições Gerais - Artigo 34º - A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo
expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto de
qualquer acionista, signatário de acordo acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido
ajustado no referido acordo, sendo também expressamente vedado à companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/
ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e
regulado em acordo de acionistas. Artigo 35º -Artigo 35º -Artigo 35º -Artigo 35º -Artigo 35º - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de
acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades Por Ações. Artigo 36ºArtigo 36ºArtigo 36ºArtigo 36ºArtigo 36º - Observado o disposto no Artigo 45 da Lei das Sociedades Por Ações, o
valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela
Assembleia Geral. Artigo 37ºArtigo 37ºArtigo 37ºArtigo 37ºArtigo 37º - O pagamento dos dividendos, aprovado em Assembleia Geral, bem como a distribuição de ações provenientes de
aumento do capital social, serão efetuados no prazo máximo de 60 dias a partir da data da publicação da respectiva ata. Embu das Artes, 24 de
outubro de 2017. Salomão Schwartzman – presidente. Vanessa Schwartzman Krakowiak - Salomão Schwartzman – presidente. Vanessa Schwartzman Krakowiak - Salomão Schwartzman – presidente. Vanessa Schwartzman Krakowiak - Salomão Schwartzman – presidente. Vanessa Schwartzman Krakowiak - Salomão Schwartzman – presidente. Vanessa Schwartzman Krakowiak - secretária. Acionistas: Salomão Schwartzman;Acionistas: Salomão Schwartzman;Acionistas: Salomão Schwartzman;Acionistas: Salomão Schwartzman;Acionistas: Salomão Schwartzman;
Renata Schwartzman Lucio; Julio Schwartzman; Vanessa Schwartzman Krakowiak. Renata Schwartzman Lucio; Julio Schwartzman; Vanessa Schwartzman Krakowiak. Renata Schwartzman Lucio; Julio Schwartzman; Vanessa Schwartzman Krakowiak. Renata Schwartzman Lucio; Julio Schwartzman; Vanessa Schwartzman Krakowiak. Renata Schwartzman Lucio; Julio Schwartzman; Vanessa Schwartzman Krakowiak. Visto do advogado responsável: Vitor Vicentini - OAB/SP
nº 22.964. . . . . JUCESP sob o NIRE 3530051107-7 registrada sob o nº 546.639/17-3 em 06.12.2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Adega italiana 
aceita pagamentos 

em bitcoin
A adega “47 Anno Domini”, situada em 

Treviso, no nordeste da Itália, se tornará 
a primeira no país a aceitar pagamentos 
em bitcoin. O anúncio foi realizado pela 
empresa fi ntech “Triveneto Servizi”, de 
Veneza, e tem como principal objetivo 
“criar um ecossistema econômico paralelo”.

Além disso, a companhia quer introdu-
zir pagamentos através da famosa moeda 
virtual para mais empresas na região do 
Vêneto. Os pagamentos serão feitos através 
dos aplicativos Wallet e QrCode, com um 
sistema próprio e que dispensará a me-
diação de outras plataformas comerciais.

“Tenho certeza que o bitcoin terá um 
ótimo futuro e, portanto, só vemos opor-
tunidades onde os outros veem riscos”, 
disse Cristian Tombacco, presidente da 
vinícola “47 Anno Domini”. O ano de 2017 
foi de intensa valorização da moeda virtual 
bitcoin, que, em dezembro, atingiu o re-
corde de US$ 19,7 mil (ANSA).

As empresas inadimplentes cresce-
ram 5,35% em 2017,  segundo o Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
a Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL). As dívidas em atraso 
tiveram alta de 3,64% na compara-
ção anual. Por regiões, no Sudeste, o 
número de empresas negativadas na 
comparação anual avançou mais do que 
em outras regiões: a alta foi de 7,37%. 
Em seguida, aparecem o Sul (3,18%), 
o Centro-Oeste (2,99%), o Nordeste 
(2,61%) e o Norte (2,23%).

Em termos de participação, o Sudeste 
concentra a maior parte do número de 
empresas negativadas, com 46,14% do 
total. O Nordeste, por sua vez, concen-
tra 20,77%, enquanto o Sul aparece 

com uma fatia de 17,07%. Por setores, 
serviço lidera com maior número de 
empresas negativadas, com variação 
de 8,22%. Em seguida, aparecem co-
mércio (3,42%), indústria (2,93%) e 
agricultura (-0,99%). 

Quando se analisam os setores credo-
res (para os quais as empresas devem), 
o maior avanço da inadimplência foi ob-
servado pela indústria (4,67%), seguida 
de serviço (4,12%) e comércio (3,24%). 
“Ainda há efeitos da crise, mas também 
há sinais de retomada da economia. Para 
este ano, espera-se que, à medida que 
os negócios se recuperem, o fenômeno 
da inadimplência desacelere”, avalia o 
presidente do SPC Brasil, Roque Pelli-
zzaro (ABr).

O setor público consolidado, 
formado pela União, os estados 
e municípios, registrou saldo 
negativo de R$ 110,6 bilhões 
nas contas públicas em 2017, 
de acordo com dados do Banco 
Central (BC), divulgados ontem 
(31). O valor foi inferior à pre-
visão do BC e o menor desde 
2014. O valor corresponde ao 
défi cit primário – receitas me-
nos despesas, sem considerar 
os gastos com juros – e equivale 
a 1,69% do PIB.

“A arrecadação está tendo 
movimento de crescimento 
comparado com 2016 e 2017, 
o que leva a défi cits primários 
menores. Também temos redu-
ção do aumento das despesas 
discricionárias, que da mesma 
forma leva a défi cits primários 
menores”, disse o chefe do 

Departamento de Estatísticas 
do BC, Fernando Rocha. Entre 
os gastos discricionários estão 
o fi nanciamento de pesquisas 
científicas, a melhoria do 
ensino, a modernização de 
hospitais e a construção de 
estradas.

Em 2017, o Governo Central 
(Previdência, Banco Central 
e Tesouro) apresentou défi cit 
primário de R$ 118,4 bilhões. 
Os governos estaduais tiveram 
superávit primário de R$ 6,9 
bilhões e os municipais, supe-
rávit de R$ 601 milhões. Em 
2016, os municípios haviam 
registrado défi cit primário de 
R$ 2,1 bilhões. As empresas 
estatais federais, estaduais e 
municipais, tiveram superávit 
primário de R$ 362 milhões no 
ano passado (ABr).

Para a FecomercioSP, cabe aos varejistas

defi nir suas práticas de negócio.

A proposta, apresentada 
ao Banco Central no 
início de janeiro, prevê 

que as empresas de cartões 
passem a oferecer modelos 
similares a crediários para seus 
clientes como forma de parcelar 
suas compras e que o prazo de 
pagamento aos lojistas seria 
reduzida de 30 para cinco dias.

Para a FecomercioSP, no 
entanto, cabe aos varejistas 
defi nir suas práticas de negócio, 
desde que ajam dentro da lei. 
Dessa forma, a Entidade crê 
que quem deve defi nir como 
cobrar é o próprio comerciante 
- considerando sua capacidade, 
seus parceiros e a necessidade 
e conveniência de seus clientes. 
O mercado seria responsável, 
portanto, por defi nir as con-
dições em que opera. A Fede-
ração crê que interferências 
do Estado em operações de 

O governo federal decidiu 
realizar um censo dos migrantes 
venezuelanos que entraram no 
Brasil em razão da crise política 
e econômica no país vizinho. 
Diante das informações do 
levantamento, o Palácio do Pla-
nalto analisará novas medidas 
a serem tomadas. Com a dete-
rioração da economia do país 
presidido por Nicolás Maduro, 
venezuelanos têm cruzado a 
fronteira e se estabelecido no 
Brasil, principalmente no es-
tado de Roraima, nas cidades 
de Pacaraima e Boa Vista. O 
governo não informou quando 
será iniciado o censo.

O tema foi discutido em 
reunião interministerial, co-
ordenada pelo ministro-chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padilha. 
Participaram os ministros Tor-
quato Jardim (Justiça), Raul 
Jungmann (Defesa), Ricardo 

Barros (Saúde), Osmar Terra 
(Desenvolvimento Social), 
Sérgio Etchegoyen (Gabinete 
de Segurança Institucional) e 
do secretário-geral do Minis-
tério das Relações Exteriores, 
embaixador Marcos Galvão.

A situação tem sido monito-
rada pelo governo federal, que 
dá apoio técnico e fi nanceiro ao 
estado de Roraima para atender 
a essa população. Durante a 
reunião ministerial, fi cou deci-
dido que serão intensifi cadas 
as ações na região. No ano 
passado, foram repassados R$ 
793 mil para abrigos destinados 
a migrantes indígenas e não 
indígenas. Além disso, foram 
destinadas 82 toneladas de 
alimentos para os venezuelanos 
abrigados em Pacaraima e Boa 
Vista, além de um repasse de R$ 
42,4 milhões pelo Ministério da 
Saúde (ABr).

FecomercioSP é contrária à proposta que 
prevê o fi m dos parcelamentos sem juros

A FecomercioSP é contrária à proposta do setor de cartões de crédito que prevê o fi m dos parcelamentos 
sem juros na aquisição de bens e serviços

seguinte à operação, em vez 
de cinco, após a venda, con-
forme especulado, uma vez 
que os consumidores arcarão 
com os juros da operação. 
A Entidade reforça que as 
políticas econômicas devem 
ser desburocratizadas. Até 
recentemente, por exemplo, 
os varejistas eram impossibi-
litados de oferecer condições 
diferenciadas de pagamento 
em compras em dinheiro e 
no cartão. 

Essa impertinência legal foi 
combatida pela Entidade, pois 
prejudicava os clientes e em-
presários que eram impedidos 
de, em comum acordo, fazer 
negócios melhores para ambos. 
A tese da FecomercioSP de 
liberdade de negócios venceu 
e, hoje, o comércio se benefi cia 
dessa fl exibilidade (AI/Feco-
mercioSP).
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negócios privados, por pressão 
de algum setor ou por defi ni-
ção governamental, tendem a 
gerar resultados prejudiciais 
ao comércio.

Ainda assim, caso a me-
dida seja implementada, a 
FecomercioSP defende que o 
recebimento das vendas pelo 
lojista seja realizado no dia 

Setor público registra 
défi cit de R$ 110,6 bi, 
o menor desde 2014
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Empresas inadimplentes 
cresceram 5,35% em 2017

Governo fará censo 
de migrantes 

venezuelanos no Brasil
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RESCISÃO DE COMUM ACORDO
Na rescisão de comum acordo como proceder no aviso prévio traba-
lhado? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

APÓS DISPENSAR FUNCIONÁRIO SEM JUSTA CAUSA, QUANTO 
TEMPO DEPOIS A EMPRESA PODE RECONTRATÁ-LO?

Rescisão sem justa causa por parte da empresa, recontratação do 
empregado, depois de 90 dias por prazo indeterminado, após 6 meses 
pode ser feito novo contrato de experiência, de acordo com a Portaria 
nº 384/92 e o artigo 452 da CLT. O prazo de 90 dias é devido ao saque 
do FGTS, para não ser considerada uma rescisão fraudulenta.

VERBAS PAGAS REFERENTE A BÔNUS E PRÊMIOS
Com a alteração da reforma trabalhistas, as verbas pagas referente a 
bônus e prêmios de vendas deixam ter incidência de quais encargos 
sociais? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS PARA FUNCIONÁRIOS ACIMA DE 50 ANOS
Como fica o gozo de férias para pessoas que tem acima de 50 anos? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA, SOB A ÓTICA DAS NOVAS 
REGRAS TRABALHISTAS, CASO CONSTITUA EMPRESA NA SEQUÊNCIA 
DO DESLIGAMENTO, FICARIA IMPEDIDO DE SACAR SEU FGTS?

Esclarecemos que o fato de constituição de empresa do empregado 
demitido sem justa causa não é caso impeditivo para movimentação 
do FGTS. Assim, este empregado conseguirá sacar o seu FGTS.

GESTANTE DURANTE A EXPERIÊNCIA
Funcionária gestante tem estabilidade durante o contrato de expe-
riência, com a reforma trabalhista? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO EM TEMPO PARCIAL
Funcionária trabalha 2 dias na semana, com a nova lei onde ela se 
encaixa? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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Especial

Larissa Fernandes /Jornal da USP

O número de pessoas em situação de rua tem au-
mentado nas principais capitais do Brasil. No Rio 
de Janeiro, essa população quase triplicou em três 

anos: em 2016 foram contabilizadas 14,2 mil pessoas nessa 
condição, segundo a Secretaria Municipal de Assistência 
Social. Em um cenário hostil, as mulheres ainda enfrentam 
maiores difi culdades. É o que aponta a pesquisadora Suzana 
Rozendo Bortoli. 

Em sua tese de doutorado defendida na USP ela se 
propôs a chamar a atenção para as vivências de mulheres 
invisibilizadas e apontar possibilidades para que a imprensa 
modifi que a forma de retratá-las. A jornalista entrevistou 15 
mulheres adultas que vivem nas ruas e estavam em Casas 
de Reinserção Social do município do Rio de Janeiro. Os 
depoimentos foram coletados em 2014 e revelam o medo 
da violência física e sexual nas ruas. Além da insegurança, 
as maiores difi culdades relatadas foram a falta de alimen-
tos, a preocupação com a higiene e o preconceito sofrido.

Ao contrário do que está presente no imaginário do 
senso comum, a maioria das entrevistadas disse não fazer 
uso de drogas. Os motivos que as levaram a essa situação 
são os mais diversos: a violência doméstica praticada por 
companheiros ou familiares,  o desemprego e até a fuga 
de milícias. Além de dar voz a pessoas marginalizadas, um 
dos objetivos da pesquisa era descobrir se essas mulheres 
concordavam com a forma como eram retratadas na mídia. 

Para isso, Suzana analisou matérias publicadas nos jornais 
cariocas Extra e O Globo e concluiu que jornalistas eram 
parciais em suas narrativas. Alguns exemplos mostram que 
os periódicos não traziam pluralidade de fontes, ao divulgar 
somente a versão dos que se queixavam das pessoas nas 
ruas de seus comércios e casas. Também os associavam à 
degradação urbana, à violência e ao uso de drogas.

Mídia representa pessoas em 
situação de rua de forma negativa

Sem-teto são associados à 
degradação urbana, violência e 
drogas, além de não terem espaço 
para falar, diz pesquisa

Pesquisa investiga vivências de mulheres sem moradia e sugere como jornalismo pode contribuir nesse cenário.
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Jornais associam população de rua com a degradação 
urbana, a violência e o uso de drogas.
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Para pesquisadora, jornalistas podem desmistifi car estereótipos
sobre os moradores de rua.
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“O jornalista precisa ouvir os dois lados da história. O 
repórter não pode ser parcial e divulgar as ‘vozes ofi ciais’, 
ele precisa ter contato com aquela pessoa em situação de 
vulnerabilidade”, afi rma a pesquisadora.

Apenas duas mulheres apontaram críticas às matérias, 
argumentando que são criminalizadas e retratadas de 
forma sensacionalista e desrespeitosa. Quanto às outras, 
apesar de terem se identifi cado, Suzana notou que não 
tinham acesso a tantas notícias sobre o assunto. “Nos 
locais onde estavam não tinha uma biblioteca, um jornal 
diário que todos pudessem ler ou onde pudessem assis-
tir aos jornais que quisessem. Concluo que, pela falta 
de acesso, elas nem puderam expressar suas opiniões 
adequadamente.”

Para ampliar a visão sobre o tema, a jornalista também 
conversou com profi ssionais que trabalham com esse 
público, como médicos, psicólogos, assistentes sociais e 

policiais. De maneira geral, 
eles criticaram o viés poli-
cial utilizado em notícias 
sobre essa população, a 
falta de notícias específi cas 
sobre as mulheres adultas 
em situação de rua na 
cidade do Rio de Janeiro 
e a ausência de apuração 
sobre o que acontece com 
essas pessoas após serem 
retiradas das ruas.

A pesquisadora comenta 
como jornalistas podem 
contribuir para desmistifi -
car estereótipos atrelados a 
essas pessoas: “Ele [jorna-
lista] também tem que ouvir 
as entidades que apoiam 

esse público, como as instituições públicas, religiosas e 
as ONGs. Deve divulgar serviços de atendimento a essa 
população, serviços que podem melhorar a qualidade de 
vida, e fazer denúncias quando encontram algo errado”. 
Em sua pesquisa, cita o trabalho de páginas como a Rio 
Invisível e a São Paulo Invisível, que divulgam histórias 
de pessoas em situação de rua.

A doutora em Comunicação estuda sobre essa popula-
ção desde o seu trabalho de conclusão de curso (TCC), 
no qual fez um documentário sobre pessoas em situação 
de rua em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. 
Para ela, o assunto é quase inesgotável: “A universidade 
é um ambiente rico para os alunos trabalharem com esse 
público, criarem jornais, entrevistas e documentários. É 
importante mostrar o outro lado dessa população, não só 
aquele que estamos acostumados a ver nas grandes mídias, 
com relatos parciais, cheios de estereótipos, de estigmas 
e preconceitos”.  

A tese Mulheres adultas em situação de rua e a mídia: 
histórias de vida, práticas profi ssionais com a população 
de rua e representações jornalísticas foi apresentada na 
ECA/USP, em 2017, sob orientação da professora doutora 
Alice Mitika Koshiyama.

Larissa Fernandes/Jornal da USP

“Amor é quando ele segura a minha mão pouco an-
tes da decolagem do avião”, respondeu uma das 

participantes da pesquisa de Thiago de Almeida sobre o 
conceito de amor. O estudo do psicólogo revelou que a 
idade, o nível de escolaridade e o gênero são fatores que 
infl uenciam a forma como o amor é entendido.

Para descobrir as características comumente associa-
das ao amor, Almeida realizou palestras, em São Paulo 
e em São Carlos, nas quais encontrou voluntários para 
a pesquisa. A coleta foi realizada com 600 sujeitos no 
total: 390 mulheres, 209 homens e uma pessoa que não 
identifi cou o gênero, com a média de 24 anos de idade. 
Eles tiveram que escrever o que acreditavam ser o amor 
em 90 segundos – tempo indicado para que seja obtido 
um número de respostas sufi ciente.

Os perfi s dos sujeitos foram separados em sete grupos, 
de acordo com o local da coleta – além das palestras, o 
pesquisador recolheu dados em escolas e universidades 
públicas e privadas. Já as respostas foram distribuídas 
em 13 categorias criadas por cinco avaliadores: o próprio 
autor, o professor José Fernando Bitencourt, orientador 
da tese, um matemático, uma bibliotecária e um psicólogo.

O resultado apontou uma mudança no entendimento do 
conceito com o passar da idade. “Com o passar do tempo, o 

Amor é mais associado à felicidade 
conforme fi camos mais velhos

amor fi ca menos similar às questões românticas, 
familiares e amizades. As pessoas fi cam mais 
pragmáticas e sempre se referindo ao amor de 
uma forma positiva. A maior parte dos partici-
pantes representaram o amor como algo que 
faz o ser humano feliz”, explica o pesquisador.

Outro achado foi a diferença sobre a forma 
como o amor é visto por homens e mulheres, 
o que pode ser um dos fatores para as dis-
cordâncias presentes em relacionamentos 
amorosos heterossexuais. Mais do que os homens, as 
mulheres associam o amor a amizade, família e animais 
como uma fonte de emoções, atitudes e comportamentos 
positivos. Além disso, quanto maior o nível de escolaridade 
dos participantes, mais ocorreu a associação com aspectos 
positivos. Isso foi constatado devido ao uso de termos como 
empatia, cumplicidade e dedicação.

Quanto às categorias de respostas, Almeida afi rma que 
uma exclui a outra. Por exemplo, a categoria “amor como 
algo ligado a componentes sexuais” não se confunde com 
“o amor voltado para entidades divinas e/ou sobrenaturais”, 
em que os sujeitos apontaram Deus, versículos da Bíblia 
e a própria Igreja como defi nição de amor. Além dessas, 
também foi criada a categoria “o amor como uma relação 
entre pessoas específi cas, não necessariamente românti-
ca”, na qual as pessoas nomearam o amor por meio de um 

pronome pessoal, apelido, abreviação ou sigla. 
As outras dez defi nições são: algo essencial; indefi nível; 

uma relação romântica entre duas pessoas; voltado para 
pessoas da família; amigos; animais irracionais; seres ina-
nimados; dirigido a si mesmo; fonte de emoções positivas 
e negativas.

“Este estudo é a maior e a mais completa revisão científi ca 
sobre o amor que existe atualmente”, afi rma o pesquisador. 
O interesse de Almeida em abordar o tema surgiu pelo 
fato da psicologia, surpreendentemente, abordar pouco 
o amor como objeto de estudo.

“Entendia-se que o amor era algo relacionado com o místico, 
poético ou fi losófi co. Então, era um terreno sobre o qual a 
psicologia não se debruçava como objeto científi co”, expli-
ca. O cenário começou a mudar a partir dos anos de 1970, 
quando o assunto passou a ser estudado por essa ciência.

Revisão científi ca sobre o conceito de amor foi tema de tese de 
doutorado no Instituto de Psicologia da USP.
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O e-commerce tem 

passado cada vez mais 

confi ança para aos 

consumidores; conheça 

as novidades desse setor 

para 2018 e aprofunde o 

seu conhecimento sobre 

eles

O ano de 2018 chegou 
e trouxe junto diver-
sas novidades para a 

economia nacional, principal-
mente no e-commerce. Apesar 
dos pesares, 2017 foi um ano 
que pode ser considerado bom 
para o setor. Mesmo com a 
crise nacional, o mercado na-
cional movimentou R$ 59,9 bi, 
apresentando um crescimento 
de 12% em comparação com 
2016. Para esse ano, segundo 
estimativas da Associação 
Brasileira de Comércio Eletrô-
nico (ABComm), a projeção é 
de alta de 15%, com R$ 69 bi 
transacionados. O e-commerce 
tem passado cada vez mais con-
fi ança para aos consumidores, 
que estão comprando cada vez 
mais pela internet. Esse saldo 
positivo é impulsionado pelas 
novas tecnologias, tendências 
e inovações que surgiram ao 
redor do mundo. A expectati-
va é que os lojistas do varejo 
eletrônico invistam em formas 
de aprofundar a experiência 
do cliente, apostando em 
tecnologias móveis, aplicati-
vos e aprimoramento de sua 
logística, que são as maiores 
demandas da atualidade por 
parte dos consumidores em re-
lação ao que é oferecido pelas 
principais lojas e marketplaces 
no mundo.

Como uma vez disse Steve 
Jobs, a gente só entende um 
fato que acontece agora olhan-
do para trás e vendo os pontos 
se conectando e o ano passado 
foi fundamental para o varejo 
eletrônico se sentir ainda mais 
otimista com os próximos me-
ses. Sendo assim, conheça os 
trending topics do e-commerce 
para 2018 e aprofunde o seu 
conhecimento sobre eles:

Cliente deve ser a 

prioridade

Esse discurso ganha mais 
força a cada ano que passa. As 
grandes companhias de todo o 
mundo conseguem destaque 
ao centralizar o cliente, desen-
volvendo todo um ecossistema 
ao seu redor de forma que ele 
se sinta parte da empresa. Para 
2018, as tendências mostram 
que esse ainda é o caminho e 
que a tecnologia deve ser aliada 
nesse processo.

Omnichannel

O termo foi amplamente 
divulgado em 2017 e se mos-
trou como um dos principais 
assuntos para diversos setores. 
No e-commerce, em 2018, ser 
omnichannel passará a ser o 
básico. Na China, a rede de 
lojas Hema, fi nanciada pelo 
Alibaba Group Holding Ltd, 
elevou o termo a um novo pa-
tamar. Nos últimos dois anos, a 
marca abriu 20 mercearias em 
cinco cidades. O seu grande 
diferencial, entretanto, é que 
todos os produtos possuem 
códigos QR, estimulando os 

consumidores a obterem in-
formações, recomendações e 
itens relacionados ao efetuar 
a leitura do código por meio 
de um smartphone.

Além disso, o checkout é 
realizado exclusivamente via 
mobile, pelo Alipay. Lá, mais de 
77% das pessoas utilizam esse 
tipo de meio de pagamento 
para facilitar as transações. 
Aproveitando o alto uso de 
smartphones, a empresa tam-
bém possui um aplicativo que 
permite compras remotas, no 
qual a rede recebe o pedido e 
efetua a entrega dos produtos 
em até 30 minutos.

Assim, a rede incentiva o 
uso de tecnologias móveis, 
motiva os consumidores, ofe-
rece benefícios e facilidades e 
aumenta cada vez mais os seus 
números. Segundo a empresa, 
seus consumidores compram 
on-line uma média de 4,5 vezes 
mensais, conseguindo a marca 
incrível de conversão de 35%, 
métricas muito superiores às 
de varejistas web.

Logística

Serviços disruptivos, como 
Uber e Airbnb, se mostram 
efi cazes e altamente aderentes 
para o público que busca por 
qualidade, opção e flexibi-
lidade fi nanceira. Seguindo 
o mesmo caminho, diversas 
startups de logística surgem 
e se destacam no mercado ao 
oferecer alternativas viáveis 
às companhias e atraentes 
aos usuários. Por meio da 
economia colaborativa, essas 
empresas atuam, em geral, 
com aplicativos que permitem 
a solicitação de um motorista 
que transportará uma ou mais 
cargas para determinado local 
e será remunerado por en-
trega. Ou seja, por um custo 
menor do que os oferecidos 
pelas transportadoras tradicio-
nais, essas startups prometem 
maior efi ciência e abrangência, 
gerando um grande valor para 
o lojista, que poderá criar novas 
dinâmicas de negócio, como a 
entrega expressa, que pode 
ser efetuada no mesmo dia, 
atendendo uma demanda dos 
consumidores, que estão mais 
exigentes em relação ao prazo 
de suas encomendas.

Pagamentos

Tecnologias de reconheci-
mento biométrico e facial já 
não são novidades. Porém, 
associar esse tipo de tecno-
logia com ferramentas de pa-
gamento on-line é visto como 
tendência no mundo do varejo 
eletrônico. Pioneira nessa apli-
cação específi ca da tecnologia, 
a Dafi ti, em parceria com o 
Santander Brasil, permite o pa-
gamento pelo reconhecimento 
facial ou biométrico por meio 
de dispositivos mobile com o 
aplicativo da empresa. Apesar 
da solução ainda estar em 
fase de testes, a expectativa é 
alta e as possíveis aplicações, 
também.

(*) É Diretor de Marketplace da 
Associação Brasileira de Comércio 

Eletrônico (ABComm) e do Magazine 
Luiza, Carlos Alves é um dos 

precursores dos shoppings virtuais 
no país, sendo o primeiro lojista e 

integrar sua loja em todos os grandes 
players do comércio eletrônico 

nacional.

De vento em popa:
Novas tendências que

prometem agitar o
varejo eletrônico em 2018

Carlos Alves (*)

News@
UOL lança premiação com foco no setor 
automotivo 

@O UOL lança o Prêmio UOL Carros. A premiação acontece no 
site do UOL Carros até 9 de fevereiro, e tem como objetivo fazer 

um panorama do setor automotivo brasileiro em 2017, abordando 
os lançamentos, novas ideias e tecnologias do mercado, sem perder 
o foco na sustentabilidade. O Prêmio UOL Carros  conta com seis 
categorias: “Destaque do Ano”, “Melhor importado”, “Melhor SUV”, 
“Melhor picape”, “Melhor inovação/tecnologia” e “Sustentabilidade”. 
São cinco concorrentes por categoria, e serão premiados os três 
melhores colocados segundo o voto do júri, composto por sete 
jornalistas especializados do eixo Rio-SP e Nordeste. As empresas 
vencedoras receberão certifi cados no mês de fevereiro em suas 
sedes ou nos escritórios de suas assessorias de imprensa, com 
direito a sessão de fotos e entrevista com responsável da marca 
(www.uol.com.br).

TI

Luciano Fernandes (*)
 

Com processos produtivos de natureza totalmente diversa, 
cada um desses ramos de negócios, à sua maneira, ma-
neja as peculiaridades e complexidades envolvidas em 

aspectos referentes à produção e aos seus mercados. Enfi m, 
essas organizações, por maiores que sejam as diferenças de suas 
atividades, todas, sem exceção precisam superar os seus desa-
fi os mais específi cos, incorporar inovações em seus processos e 
produtos para aumentar a produtividade e a competitividade. 
O que existe em comum a todos os players dos mercados e o 
que será determinante para o sucesso pode ser resumido a uma 
única palavra: gestão.

 
E gestão hoje requer tecnologia. Não há como aumentar a efi -

ciência e a competividade neste mercado global sem incorporar 
ferramentas empresariais, algo que hoje já está além do conceito 
de ERP, como é conhecido o software de gestão. Os recursos 
de tecnologia hoje estão aptos a conectarem as organizações a 
um mundo avançado e são capazes de trazer ao ambiente das 
organizações o poder de tecnologias como Big data, analytics, 
IoT, machine learnig, a inteligência artifi cial e a mobilidade com 
sua profusão de aplicativos. Para ter acesso a este universo de 
tecnologias que pode proporcionar o grande salto no patamar de 
gestão e efi ciência, as empresas precisam contar com parceiros 
que além de entender as suas singularidades de negócios, façam 
a ponte com as tecnologias mais avançadas do mercado mundial. 

 
Existem muitas consultorias no mercado dispostas a fazer este 

trabalho de transformação digital, mas é preciso mais do que 

A transformação digital está 
disponível para todas as empresas
O que tem em comum uma usina sucroalcooleira no Nordeste, um estaleiro do Rio de Janeiro e uma 
indústria siderúrgica? A moldagem de chapas e bobinas de aço, a relação climática envolvida em 
cada etapa do plantio e da colheita da cana de açúcar, a montagem de megablocos que compõem 
as estruturas onde serão incorporadas as tubulações, acessórios e equipamentos de grandes 
embarcações marítimas

nunca saber escolher aquela que de fato poderá trazer resultados 
efetivos para os negócios. Há quem se impressione com as marcas 
famosas e queira escolher grandes companhias internacionais, 
mas este caminho pode determinar o insucesso de um projeto 
que requeira, por exemplo, maior personalização, fl exibilidade, 
rapidez e viabilidade orçamentária. Se o projeto for internacional, 
as consultorias globais podem fazer a diferença, mas nos locais, 
as brasileiras conhecem com maior profundidade as questões e 
regulamentações do nosso país.

 
É fundamental que seja considerado na escolha do parceiro, 

empresas que tenham conhecimento técnico reconhecido pelos 
fornecedores de tecnologia. Existem consultorias brasileiras 
com certifi cações elevadas, garantia de domínio tecnológico e 
competência para levar a diante projetos bem complexos. No 
ecossistema de atuação das plataformas tecnológicas líderes 
mundiais, fi guram algumas empresas brasileiras, instaladas até 
mesmo fora dos grandes centros, com expertise muito elevada. 
Consultorias nacionais com acesso aos conteúdos técnicos mais 
atualizados e às recentes evoluções tecnológicas. Estas empresas 
contam até mesmo com seus próprios laboratórios de testes que 
aplicam e testam as ferramentas internacionais de TI ao ambiente 
de negócios brasileiro. Tudo isso pode representar hoje um atalho 
muito seguro para que os clientes atinjam a almejada inovação.

 
Portanto, a TI está muito mais acessível a todo tipo de orga-

nização que deseje ser moderna e competitiva. Não tem porque 
não lançar mão da transformação digital que está afetando 
drasticamente e impactando a gestão de todos os setores empre-
sariais. São estas tecnologias inovadoras que estão moldando e 
aparelhando as empresas para vencerem a competição acirrada 
dos mercados no novo modelo econômico. 

 
(*) É Diretor de Negócios da AdopTI, consultoria com portfolio exclusivo e 

especializado na plataforma de gestão empresarial SAP.

Uma das soluções tec-
nológicas mais buscadas 
pelas empresas atualmente, 
a computação em nuvem 
fornece inúmeras vantagens, 
como custo-benefício, por 
exemplo. Além disso, por 
meio da tecnologia, todos os 
colaboradores da companhia 
conseguem acessar arquivos 
e sistemas, independente do 
lugar que estejam, desde que 
possuam acesso autorizado a 
estes recursos.

 
Segundo dados da Locaweb, líder em serviços de internet no 

Brasil, a procura pela computação em nuvem cresceu 20% no 
ano passado, em relação ao mesmo período anterior, e a ex-
pectativa é que o número duplique até o fi nal deste ano. Além 
disso, o relatório divulgado em 2017 pelo IDC (International 
Data Corporation) mostra que, em 2018, haverá um crescimento 
de 40% nos investimentos nesse tipo de solução na América 
Latina, e esse índice tende a aumentar ainda mais em 2020, 
sendo o mercado brasileiro um dos maiores colaboradores para 
o resultado.

  
Todas as organizações podem e devem investir na solução, 

independente de seu porte ou setor de atuação. Mas, para isso, 
necessitam de uma boa gestão interna, principalmente em re-
lação à segurança digital. Por isso, é de extrema importância 
utilizar redes de dados seguras, ou seja, capazes de criptografar 
o tráfego entre o computador do usuário fi nal até o serviço que 
está na nuvem.

 
Ao contrário do que muitos pensam, não existe ligação entre 

os dados estarem disponíveis na nuvem e por isso serem alvos 

fáceis de roubos. Os ataques, 
na maior parte dos casos, ocor-
rem por negligência ou falta 
de conhecimento do usuário 
fi nal ao utilizar a tecnologia. O 
recomendável é que a empresa 
tenha uma política de seguran-
ça da informação muito bem 
definida e divulgada entre 
seus colaboradores, assim 
como ações, treinamentos e 
e-mails, alertando sobre a sua 
importância.

 
Atualmente, os ataques que 

visam roubo de informações ocorrem por falhas de segurança 
em alguns sistemas, como problemas na qualidade do código de 
programação, falhas na criptografi a e até falta de atualizações 
das ferramentas de proteção. A crescente nos últimos meses 
se deve à prática do Ransomware, um tipo de malware que 
sequestra o controle do computador da vítima e cobra um valor 
em dinheiro pelo resgaste, geralmente usando a moeda virtual 
bitcoins, que torna quase impossível rastrear o criminoso. Este 
tipo de "vírus sequestrador" age codifi cando os dados do sistema 
operacional, de forma com que o usuário não tenha mais acesso.

 
Nesse contexto, três pilares são fundamentais para uma boa 

diretriz de segurança digital: confi dencialidade, que é a priva-
cidade da informação, em trânsito ou armazenada, impedindo 
o acesso não autorizado; integridade, capacidade do dado ou 
informação não ser alterado e, caso isso ocorra, deve ser facil-
mente identifi cado; e disponibilidade, ou seja, garantir que as 
informações estejam disponíveis para os usuários que tiverem 
acesso habilitado.

 
(Fonte: Alexandre Glikas, diretor-geral da Locaweb Corp, unidade de negócio 

da Locaweb que atende o mercado corporativo).

Como prevenir o vazamento de 
informações que estão na nuvem?

Como Centro de Treinamento Autorizado de 
alguns dos maiores fabricantes globais para TI 
em rede, a Westcon, unidade de negócios da 
Westcon-Comstor Americas especializada nas 
áreas de segurança e convergência, oferece 
em fevereiro os seguintes cursos: Blue Coat, 
F5, SonicWall, Veeam e VMware.

VMware vSphere - Install Confi gure and 

Manage v6.5 - Presencial ou Online em 

Tempo Real

Certifi cação: VCP - VMware® Certifi ed Pro-
fessional 6
Data: 19 a 23/02/2018
Local: Treinamento on-line em tempo real
Horário: 09:00 – 18:00
Público-alvo: Profi ssionais que administram 
ambientes virtualizados.
Tel.: +55 11 5186-4300
Inscrições: treinamento.br@westcon.com

F5 ADM BIG-IP – Administering BIG-IP

Data: 19 e 20/02/2018
Local: D’Click – Avenida Presidente Vargas, 
290/12º andar – Centro - RJ
Horário: 09:00 – 18:00
Público-alvo: este curso é destinado a admi-
nistradores de sistemas e redes responsáveis 
pela instalação, confi guração, e administração 
do Sistema APM BIG-IP.
Tel.: +55 11 5186-4300
Inscrições: treinamento.br@westcon.com

F5 LTM - Confi guring BIG-IP Local Traffi c 

Manager

Data: 21 a 23/02/2018
Local: D’Click – Avenida Presidente Vargas, 
290/12º andar – Centro - RJ
Horário: 09:00 – 18:00
Público-alvo: este curso é destinado a profi s-
sionais de redes responsáveis pela instalação, 

confi guração, e administração do Sistema 
BIG-IP LTM.
Tel.: +55 11 5186-4300
Inscrições: treinamento.br@westcon.com

VMware vSphere - Install Confi gure and 

Manage v6.5 - Presencial ou Online em 

Tempo Real

Certifi cação: VCP - VMware® Certifi ed Pro-
fessional 6
Data: 26/02 a 02/03/2018
Local: Setor Hoteleiro Norte, Ed. Executive 
Offi ce Tower - Quadra 02, Bloco F – 16º andar 
– Brasília - DF
Horário: 09:00 – 18:00
Público-alvo: Profi ssionais que administram 
ambientes virtualizados.
Tel.: +55 11 5186-4300
Inscrições: treinamento.br@westcon.com

Cursos em fevereiro de 2018
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
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Esta quinta é o décimo quinto dia da lunação. Nesta quinta desde a madrugada a Lua em mau aspecto com 
Júpiter pode trazer exageros emocionais. Às 9h da manhã a Lua em Leão faz um bom aspecto com Urano que 
traz mais descontração, mas fi ca fora de curso até ingressar em Virgem às 17h14. O mês de fevereiro tende a 
iniciar com contratempos e mudanças por conta da infl uência do eclipse lunar. A Lua em Virgem no fi nal da 
tarde deixa o astral mais organizado. À noite a Lua em mau aspecto com Marte pode provocar tensão e irritação 
e fazer o dia terminar mal. 
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Com a Lua em Leão será fácil o 
convívio na relação social e sexual. 
Encontrará as respostas para 
suas dúvidas em si mesmo, não 
se engane procurando-nos outros. 
Deve ter contato maior consigo 
mesmo e idealizar planos para serem 
executados após o aniversário. 
99/399 – Cinza. 

Atitudes fi rmes deverão diminuir 
os problemas que vinham sendo 
enfrentados. As mudanças começam 
a acontecer, mesmo que estejam ainda 
ocultas virão breve. A noite é bom 
aproveitar para soltar a imaginação 
e usufruir da sensibilidade e do 
encantamento da alma. 27/727 – Azul.

Com a Lua em Leão não se recolha, 
realize algo que possa se fazer 
notar. A intenção é brilhar, chamar 
a atenção. Os passos devem ser 
antes bem detalhados para não 
errar nunca. A época é boa para 
começar novos empreendimentos, 
ou para levar adiante os iniciados. 
03/203 – Amarelo.

Não fuja de situações que terá que 
enfrentar, mas deixe para o fi nal 
do dia para começar a arrumar. 
Mantenha a serenidade diante 
de difi culdades. A velocidade dos 
acontecimentos não será a esperada, 
mas boas chances surgem para o 
futuro. Haja com cautela e prudência 
no amor. 44/144 – Verde.

Procure manter-se calmo diante 
da agitação emocional que pode 
atrapalhar o seu plano de felicidade. 
Mude o modo de dizer o que sente a 
quem está perto de você. Encontrará 
forças para desistir das histórias 
que só trazem tristeza. A alegria 
tem efeito desintoxicante. 35/435 
– Vermelho. 

De manhã com a Lua em Leão é 
tempo de brilhar, chamar a atenção. 
Alguém que conheceu antes terá 
importância fundamental em sua 
vida. À noite a Lua em seu signo 
faz mau aspecto com Marte e pode 
provocar tensão e irritação e fazer 
o dia terminar mal. 62/362 – Azul.

Evite sobrecarrega-se com os 
problemas dos outros, cuide de 
você, valorizando seu erotismo e 
sexualidade. É preciso cuidar de 
quem ama sem querer controlar 
tudo. A sensibilidade está a fl or 
da pele evite mudanças, haja sem 
precipitação ou terá perdas no 
futuro. 38/238 – Lilás.

Deve manter a calma, evite 
rompimento por palavras sinceras 
demais nas relações. Com a Lua 
em Leão nos sentimos amados e 
queremos que se sintam amados 
por nós. Procure encontrar o que 
impede sua felicidade dedicando-se 
um pouco mais ao ambiente familiar. 
77/677 – Cinza.

Serão bastante profundas as 
mudanças que ocorrem em sua 
vida social e profi ssional. Um novo 
amor ou até mesmo paixões rápidas 
ativam as relações. Contenha o ciúme 
e abra caminho para a renovação de 
um relacionamento que irá melhorar 
sua vida pessoal e sexual. 66/766 – 
Amarelo.

O trabalho fi ca em destaque nas 
próximas horas, assim como 
os assuntos do cotidiano já em 
andamento. Os negócios materiais 
estão favorecidos e trarão retorno 
rápido. Procure manter a paz e 
preserve aquilo que possui e prepare-
se bem para conquistar mais. 17/117 
– Branco. 

Nesta quinta desde a madrugada a 
Lua em mau aspecto com Júpiter 
pode trazer exageros emocionais. 
Abrem-se novas oportunidades, 
aumentam as motivações para 
progredir com novas inspirações. 
Mas cuidado, antes do aniversário 
ocorrem ainda atritos no trabalho e 
no lar. 87/387 – Cores claras.

O mês de fevereiro tende a iniciar 
com contratempos e mudanças 
por conta da infl uência do eclipse 
lunar. A Lua em Virgem no fi nal da 
tarde deixa o astral mais organizado.  
Compartilhe com otimismo as 
relações, tanto com a pessoa amada 
como ao lado dos amigos. 56/556 
– Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 1º de Fevereiro de 2018. Dia de São Piônio, São Henrique 
Morse, São Severo, Santa Veridiana e Dia do Anjo Ieratel, cuja virtude é 
a perseverança. Dia do Publicitário. O nome do mês de Fevereiro 

deriva de “Februs”, que na mitologia romana representa o 

deus dos mortos, e a festa da purifi cação era celebrada nesta 

época do ano. Hoje aniversaria a atriz Sherilyn Fenn que faz 53 anos,  
o jogador Marcelinho Carioca que completa 47 anos e atriz Adriana 
Lessa nascida também em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau possui muita criatividade, mente 
aguçada, reações rápidas, além de ser prático, intuitivo. Ama a paz, a 
justiça, as ciências e as artes, podendo destacar-se na literatura e nas 
atividades esportivas. Obtém o conhecimento das verdades divinas 
e sucesso nos negócios. Pode ser ainda muito ousado e espontâneo. 
Precisa de liberdade e civilização, para viver bem e feliz. seu senso de 
visão pode inspirar as outras pessoas.

Dicionário dos sonhos
MULHER - Loura, indica felicidade. Morena, ciúmes 
injustificados. 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
Para atrair o amor: Esta simpatia deve ser feita em noite de 
Lua Cheia. Para fazer ela, você vai precisar de um papel branco 
e de um dente de alho, com casca. Pegue o papel e escreva o 
nome da pessoa que quer atrair e embrulhe o alho com esse 
papel. Veja se o alho fi ca completamente embrulhado. Depois, 
coloque esse embrulho por baixo de um móvel bem pesado e 
assim que ouvir o alho sendo amassado pelo móvel deve dizer, 
três vezes, a seguinte frase: “Da mesma forma que o móvel 
esmaga o alho, também a sua timidez e falta de coragem em 
me procurar será amassada pelo desejo de me falar (nome 
da pessoa em causa)”. Apenas deve retirar o alho debaixo do 
móvel quando a pessoa te procurar. Se não resultar à primeira 
tentativa, repita na próxima lua cheia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Festival Teen
Com doze shows no line-up, a produção do Festival Teen acaba 

de confi rmar que a estrutura contará com dois palcos principais, 
assim como acontece nos grandes festivais de música pelo mundo. 
As apresentações serão intercaladas e os fãs poderão contar com 
mais de 10 horas de música sem interrupção. Ao mesmo tempo 
em que divulga a novidade, também libera a venda do primeiro 
lote de ingressos. Os fãs que acompanham os canais do Festival 
Teen nas redes sociais e manifestavam nos comentários sua an-
siedade para garantir seu lugar já podem começar a contagem 
regressiva para a festa. Tudo acontece no dia 10 de março. Graças 
ao segundo palco, será possível não ter nenhuma interrupção 
entre os shows que ainda reservam algumas surpresas preparadas 
especialmente para o Festival Teen. O line-up conta com IZA, 
Dani Russo, João Guilherme, Sofi a Oliveira, Zé Felipe, Mariana 
Nolasco com participação especial de Pedro Pascual, Jão, Ana 
Gabriela e Gabriel Elias, Zé Felipe, Trio Yeah, Vitor Kley, Big Up! 
e a dupla de Dj’s Audax. Além dos apresentadores e anfi triões 
Foquinha e Carlos Santana. Um line-up dos sonhos que cantam 
juntos pela primeira vez para os seus milhões de fãs.

Serviço: Audio, Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. Sábado(10/03), das 11h às 
22h. Ingressos: R$ 80 e R$ 40 (meia).

A apresentação de Luciana Mello agrada principalmente 
os amantes do samba e da boa música. A cantora é dona 
de uma linda voz e de uma interpretação cheia de swing 
e balanço. Ela vai interpretar clássicos como Eu e a Brisa 
(Johnny Alf) e Chega de Saudade (Tom Jobim e Vinícius 
de Moraes) e sucessos autorais como Simples Desejo em 
nova roupagem. O show em formato acústico tem violão 
(Walmir Borges), baixo acústico (Eric Budney) e bateria 
(Daniel de Paula).

Theatro NET São Paulo (Shopping Vila Olímpia), R. Olimpíadas, 360, Itaim 
Bibi, tel. 3448-5061. Hoje (1) às 21h. Ingresso: R$ 120.

Stand-up Comedy
A peça “1 Milhão de Anos em 1 Hora” narra, em uma hora 

contada no relógio, a história do mundo desde os homens das 
cavernas até os tempos atuais. A peça original é um monólogo 
chamado Long Story Short, de Colin Quinn e com direção original 
de Jerry Seinfeld, considerado um dos maiores comediantes de 
todos os tempos. Com Bruno Motta. 

Teatro Morumbi Shopping, Av. Roque Petroni Júnior, 1089, tel. 5183-2800. Sextas e 
sábados às 21h e aos domingos às 19h (Exceto dia 2/2). Ingressos: R$ 60 e R$ 70. Até 25/02.

Nexo, espetáculo de dança.

Nexo (...) narra a trajetória 
de dois boêmios que acabaram 
de se conhecer por intermé-
dio da dança, da entrega e do 
samba. Uma estória construída 
pelo desejo, paixão e sintonia. 
Uma junção coreográfi ca cuja 
pesquisa cênica é infl uenciada 
pelas fi guras de movimentos 

e técnicas das danças acadê-
micas, dança contemporânea, 
dança popular brasileira e as 
danças de salão. Com concep-
ção e Coreografi a: Guilherme 
Rienzo. 

Rua Rui Barbosa, 153, Bixiga, tel. 3288-
0136. Sábado (3) às 20h e domingo (4) às 
19h. Ingresso: R$ 40 e R$ 20 (meia).

“Mogli – O Livro da Selva” é 
uma adaptação de Fabio Brandi 
Torres para a obra de Rudyard 
Kipling, que narra a história e 
as aventuras vividas por um 
menino criado por lobos

A encenação dirigida por Eduardo 
Leão bebe na fonte do teatro orien-
tal e no universo mágico indiano. A 

estreia acontece dia 03 de fevereiro. Com 
movimentos de animais inspirados em “Rei 
Leão” e “Cats”, a história de “Mogli – O 
Livro da Selva” não abre mão do humor  e 

apresenta a agilidade vista nas animações 
Disney. A produção da montagem esco-
lheu os atores mirins Chico Sanches de 
Melo e Pedro Estevam,  que estreiam no 
teatro, ambos com 8 anos de idade, para 
se revezarem no papel principal. Com a  
inclusão dos atores mirins, a encenação 
busca a autenticidade do olhar de crian-
ça. A encenação faz referência ao teatro 
oriental, o que  é revelado principalmente 
pelas músicas criadas especialmente para 
o espetáculo por André Abujamra, e nos 
figurinos. Atores fazem personagens 
animais em pé, com movimentações, 
posturas e energias que lembram a vida 
selvagem. Mas nunca fazem animais em 

quatro patas”, detalha o diretor. Estreia 
solidária - no fi nal de semana de estreia 
(dias 3 e 4/2), a criança que doar um 
brinquedo em bom estado ou alimento 
não perecível, acompanhada de adulto 
pagante, entra de graça. Para cada criança 
com doação/entrada gratuita, deve haver 
pelo menos um adulto pagante. Com 
Chico Sanches de Melo e Pedro Estevam 
(em revezamento no papel de Mogli), 
Everton Granado, Leo Rommano, Lia 
Canineu, Ivy Souza e Thiago Andreuccetti.

Serviço: Teatro Folha (Shopping Pátio Higienópolis), 
Av. Higienópolis, 618, tel. 3823-2323. Sábados e domingos 
às 16h. Ingresso: R$ 25. Até 01/06.

Divulgação

Luciana 
Mello

Refl exõesRefl exõesRefl exões
Incomparável

“Nunca existiu uma pessoa como você antes, não existe ninguém
Neste mundo como você agora e nem nunca existirá.
Veja só o respeito que a vida tem por você.
Você é uma obra de arte — impossível de repetir,
Incomparável, absolutamente única.
Torne-se comum e você será extraordinário; tente se tornar extra-

ordinário e você continuará sendo comum.
Ser feliz é a maior coragem. Todo mundo é capaz de ser infeliz; 

para ser feliz é preciso coragem – é um risco tremendo.

OSHO
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1ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 1006184-
63.2016.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, do 
Estado de São Paulo, Dr. RÉGIS RODRIGUES BONVICINO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao co-
requerido CARLOS MACHADO BEZERRA (CPF. 058.056.528-97) que MARCELO FOLLADOR 
MURTA e OUTROS, ajuizaram-lhe uma ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, 
bem como contra à Rosangela Aparecida da Silva Bezerra (CPF. 082.093.318-09), objetivando o 
recebimento de R$ 13.629,00 (atualizado até Junho/2016), oriundos da locação e demais encargos do 
imóvel localizado na Rua Edgar Machado Santana, nº 201, Jardim Rizzo, nesta Capital, a ser 
devidamente corrigido e atualizado, bem como a rescisão da locação em razão dos descumprimentos 
contratuais. Encontrando-se o co-requerido em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por 
EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o co-requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 13 de dezembro de 2017. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0321680-47.2009.8.26.0100 (USUC 780) O(A) Doutor(a) Paulo César 
Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Benedito Montenegro ou Benedicto Montenegro, Ignez Carvalho Montenegro, Azor Montenegro, 
Cia Nacional de Investimento CNI, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Silvandira de Jesus 
Silva Nunes e outro, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua Jabaeté, nº 96 - 33º Subdistrito Alto da Moóca - São Paulo - SP, com área 
de 150,00 m², contribuinte nº 052.253.0041-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

COMUNICADO À PRAÇA - Extravio de Talão de Notas Fiscais - A empresa RENOVAR FOMENTO COMERCIAL 
LTDA. - ME, com CNPJ 02.586.460/0001-79, e com Inscrição Municipal nº 002183, com sede na Av. Elias Alves da 
Costa, 497 - Sala 1, Centro, Vargem Grande Paulista - SP, vem comunicar o extravio de 05 (cinco) talões  de Notas 
Fiscais de Serviços contendo as notas fi scais de números 01 a 250, B.E.O. Realizado em 26.01.2018, sob n° 117466/2018  

CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A.
CNPJ/MF Nº 02.430.238/0001-82 - NIRE 35300154479

Extrato Ata Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 12/06/2017
Data, Hora e Local: Aos 12/06/2017, às 10 horas, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar, São Paulo - SP. 
Presença: totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente da mesa - Sr. Agenor Marinho 
Contente Filho, Secretário - Danilo Pereira dos Santos. Ordem do Dia e Deliberações: 1) Foi aprovada, 
por unanimidade de votos, a alteração do artigo 7º do Estatuto Social da CAF – BRASIL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO S.A., com a finalidade de alterar a estrutura de formação da Diretoria, a qual passará a ser 
composta por um Diretor Presidente e um Diretor Geral. 2) Foi aprovada, por unanimidade de votos, a 
alteração do artigo 9º do Estatuto Social da CAF – BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., com a fi-
nalidade de alterar e relacionar os atos que poderão ser praticados pelos membros da Diretoria; Em 
razão das deliberações acima, o Capítulo III do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a 
seguinte redação: “Capítulo III - Da Administração da Companhia - Artigo 7º - A Companhia será admi-
nistrada por 2 membros, acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer 
tempo por Assembleia Geral, na forma da lei, para um mandato de 2 anos, permitida a reeleição, sendo 
um Diretor Presidente e um Diretor Geral, observados os poderes indicados no artigo 9º a seguir. Pará-
grafo Primeiro: Os Diretores poderão ser reeleitos e a investidura no cargo será feita por termo lavrado 
no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, assinada pelo respectivo Diretor. Parágrafo Segundo: Os 
Diretores poderão receber uma remuneração, a título de honorários ou pró-labore, a ser fixada pela 
Assembleia Geral. Artigo 8º - Ocorrendo vacância do cargo de Diretor da Companhia, o substituto, 
acionista ou não, será designado pelos demais Diretores, servindo até o término do mandato do Diretor 
substituído. Artigo 9º – Compete ao Diretor Presidente: (i) a representação da Companhia de forma 
institucional; (ii) disseminar os valores e a cultura da Companhia para todos os níveis funcionais; (iii) 
zelar e responder pela imagem institucional da Companhia dentro e fora do seu segmento; e (iv) repre-
sentar a Companhia, em juízo ou fora dele, em todos os tribunais, ordinários ou especiais, em todas as 
instâncias, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros e Administrações públicas federais, es-
taduais e municipais, autarquias da administração pública direta ou indireta, empresas públicas em 
geral, inclusive perante empresas privadas, podendo assinar escrituras de qualquer natureza, contratos 
em geral, assumir obrigações e quaisquer documentos ou atos que exonerem a Companhia de obriga-
ções para com terceiros, outorgar procurações com cláusula “ad judicia” a advogados, para represen-
tação da Companhia nas esferas judicial e administrativa junto aos órgãos públicos federais, estaduais 
e municipais, sempre mediante autorização expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital 
Social, por carta, e-mail ou fac-símile; outorgar procurações “ad negotia” aos agentes aduaneiros, sem-
pre mediante autorização expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por carta, 
e-mail ou fac-símile; receber citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais. Parágrafo Primeiro - 
Compete ao Diretor Geral, nos limites deste Estatuto Social, a representação da Companhia, em juízo 
ou fora dele, em todos os tribunais, ordinários ou especiais, em todas as instâncias, ativa ou passiva-
mente, perante quaisquer terceiros e Administrações públicas federais, estaduais e municipais, autar-
quias da administração pública direta ou indireta, empresas públicas em geral, inclusive perante empre-
sas privadas, podendo assinar escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, ordens de 
pagamento, contratos em geral, assumir obrigações, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar, 
avalizar títulos de emissão da Companhia, abrir e encerrar contas bancárias, efetuar saques e movi-
mentação bancária, assinar, enfim, todos os papéis de interesse social, inclusive emitir cheques e 
quaisquer outros documentos ou atos que importem em responsabilidade ou obrigação para a Compa-
nhia ou que exonerem a Companhia de obrigações para com terceiros, outorgar procurações com 
cláusula “ad judicia” a advogados, para representação da Companhia nas esferas judicial e administra-
tiva junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, sempre mediante autorização expressa 
das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou fac-símile; outorgar procu-
rações “ad negotia” aos agentes aduaneiros, sempre mediante autorização expressa das acionistas 
detentoras da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou fac-símile; receber citações ou intimações 
judiciais ou extrajudiciais. Parágrafo Segundo -  Os atos a seguir relacionados deverão ser previamente 
submetidos à aprovação dos acionistas em Assembleia: (i) Aprovação do Plano Anual de Negócios que 
fixará as diretrizes internas da Companhia; (ii) Revisão e deliberação anual das contas e demonstra-
ções financeiras preparadas pelos administradores da Companhia; (iii) Aprovação de incorporação, 
fusão, cisão, transformação, assim como a dissolução e liquidação, eleição e destituição de liquidantes 
e julgamento de suas contas; (iv) Elaboração de propostas de aplicação dos resultados e divisão de 
dividendos, incluindo os dividendos percebidos como resultado do exercício; (v) Assinatura de contratos 
entre a Companhia e qualquer dos acionistas ou seus familiares; (vi) Prestação de fianças, avais, ga-
rantias ou qualquer outro ato em favor de terceiros em nome da Companhia; (vii) Outorga de procura-
ções em nome da Companhia, as quais deverão mencionar expressamente os poderes conferidos e 
terão período de validade indeterminado, salvo quando o documento expressamente o dispuser, conta-
do a partir de sua outorga, com exceção daquelas para fins judiciais, que poderão ser outorgadas pelos 
membros da Diretoria nos termos do item “(i)” do Parágrafo Primeiro deste artigo; (viii) Compra e venda 
de imóveis de qualquer natureza, prédios, terrenos, casas, apartamentos, independentemente do valor 
envolvido; (ix) Aquisição e venda de ações ou quotas, bem como qualquer tipo de investimento em 
outras Companhias; e, (x) Pedido Judicial de Recuperação Judicial ou Falência. Artigo 10º - A Diretoria 
terá todos os poderes e atribuições que a Lei e o Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos 
necessários ao funcionamento regular da Companhia. Artigo 11° - A Diretoria reunir-se-á todas as ve-
zes que for necessário ou conveniente, lavrando-se as atas de suas deliberações nos livros competen-
tes.” 3) Foi aprovada, por unanimidade de votos, a reeleição para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. 
Renato de Souza Meirelles Neto, o qual foi reeleito para este novo mandato, com mandato de 2 anos, 
encerrando-se em 12.06.2019. 4) Foi aprovada, por unanimidade de votos, a reeleição para o cargo de 
Diretor Geral, o Sr. Agenor Marinho Contente Filho, o qual foi reeleito para este novo mandato, com 
mandato de 2 anos, encerrando-se em 12.06.2019. 5) Foi aprovada, por unanimidade de votos, a ou-
torga de instrumento público de mandato, por um prazo de 2 anos ao Sr. Alessandre Edo Toso,  com o 
fim específico de representar a outorgante perante as instituições financeiras a seguir relacionadas, 
podendo assinar letras de câmbio, cheques, ordens de pagamento, emitir, endossar, caucionar, des-
contar, sacar, avalizar títulos de emissão da Companhia, abrir e encerrar contas bancárias, efetuar sa-
ques e movimentação bancária em operações até o valor de R$ 1.700.000,00 perante ao Banco San-
tander (033), AG. 0214, C.C nº 13.003.019-2 e nº 13002.904-4; Banco Citibank S.A. 745, AG. 0001, C.C. 
nº 0146485-0; Banco do Brasil S.A. (001), AG. 1914-3, C.C. nº 1867-8 e nº 2072-9; Banco Bradesco S/A 
237, AG. 2002-2, C.C. nº 82000-8 e nº 81000-2, Banco Safra S.A. AG. 0115, C.C. nº 016694-8, Deutsche 
Bank S.A (Banco Alemão) (487), AG. nº 0001 - C.Cs. nºS 101481-4 e 101498-5, vedado o substabele-
cimento. As operações entre contas bancárias de titularidade da Companhia não possuem limite de 
valor para as transações. Para valores superiores R$ 1.700.000,00, as transações poderão ser realiza-
das pelo procurador, Alessandre Edo Toso em conjunto com o Diretor Geral. 6) Foi aprovada, por una-
nimidade de votos, a outorga de instrumento público de mandato, por um prazo indeterminado ao Sr. 
Iñigo de Loyola Sánchez-Marco Irazusta, com o fim específico de representar a outorgante isoladamen-
te junto a quaisquer bancos, públicos ou privados e demais estabelecimentos de crédito, podendo abrir, 
movimentar e/ou encerrar contas correntes e de créditos, preencher e assinar fichas, cadastros e for-
mulários bancários, formalizar atos e contratos, inclusive, mas não somente, contratos de câmbio des-
tinados ao exercício dos objetivos sociais da outorgada, contrair empréstimos e aditamentos sob quais-
quer condições, inclusive com garantias reais, prestar avais, garantias e fianças, depositar e retirar di-
nheiro, emitir, endossar, sacar, descontar, protestar, reformar, caucionar e assinar cheques, saques e 
ordens de pagamento, pedir saldos e extratos, requisitar talões de cheques para uso da outorgante, 
receber e assinar todas as correspondências da outorgante, apresentar, assinar, juntar e desentranhar 
todos e quaisquer documentos que forem necessários ou exigidos, dar e receber recibos e quitações; 
enfim, praticar todos os demais atos indispensáveis ao cabal e fiel cumprimento do mandato, respon-
sabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento da Procuração, vedado o substabeleci-
mento. Os Diretores acima declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a ad-
ministração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontra-
rem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 
por crime falimentar, de prevaricação, corrupção ativa ou passiva, concussão, peculato ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Em razão das modificações estatutárias, 
as acionistas acordam consolidar a versão vigente do Estatuto da CAF – Brasil Indústria e Comércio, 
S.A., a qual se transcreve integralmente no Anexo I da presente Ata. Posteriormente foi dada a palavra 
aos presentes na Assembleia, a quem dela quisesse fazer uso; não tendo ninguém se manifestado, foi 
encerrada a ordem do dia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encer-
rados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente Ata, em livro próprio, 
que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os Acionistas presentes. São Paulo, 12 de junho 
de 2017. Acionistas presentes: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. p.p. José Rogério Lima 
de Araújo; Urbanización Parque Romareda, S.A. José Rogério Lima de Araújo; Inversiones en Conce-
siones Ferroviarias, S.A. Agenor Marinho Contente Filho. Agenor Marinho Contente Filho - Diretor Ge-
ral, Danilo Pereira dos Santos - Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo - certifico o registro 
sob o nº 314.223/17-4 em 10/07/17. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. ESTATUTO 
SOCIAL - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - Sob a denominação de 
CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A., fica constituída uma Companhia Anônima que se regerá por 
este Estatuto e pela legislação vigente que lhe for aplicável. Artigo 2º - A Companhia terá sua sede e 
foro na Cidade de São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0001-82, na Rua Tabapuã, 
nº 81, 10º andar, Itaim Bibi, CEP.: 04533-010, podendo abrir filiais, depósitos ou escritórios em qualquer 
parte do território nacional, a critério da Diretoria. Parágrafo 1º: A Companhia possui filial na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0002-63, situada 
na Praia de Botafogo, nº 300, 5º andar, Botafogo, CEP.: 22250-040. Parágrafo 2º: A Companhia possui 
filial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0004-25, 
situada na Rua Bresser, s/nº, Abrigo Engenheiro São Paulo, Edifício 2, Parte 1 – Brás, CEP.: 03053-000. 
Parágrafo 3º: A Companhia possui filial na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, ins-
crita no CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0005-06, na Avenida Ernesto Neugebauer, nº1.985, Parte, Hu-
maitá, CEP.: 90250-140. Parágrafo 4º: A Companhia possui filial na Cidade de Hortolândia, Estado de 
São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0006-97, situada na Avenida Ytamaraka, s/n°, 
Gleba A – Sítio Sant’ana, Boa Vista, CEP.: 13184-852. Parágrafo 5º: A Companhia possui filial na Cida-
de de Hortolândia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0007-78 situada na 
Avenida Ytamaraka, s/n°, Gleba A, parte, Jardim Nova Europa, CEP.: 13184-852. Parágrafo 6º: A com-
panhia possui filial localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n° 02.430.238/0009-30, situada na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 200 (parte) Pátio da 
CPTM Lapa BP 420.3730 – Lapa, CEP.: 05092-040. Parágrafo 7º: A companhia possui filial localizada 
na Cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0010-
73, situada na Rua São José, 860 – Cavaleiro, CEP.: 54210-570. Parágrafo 8º: A companhia possui filial 
localizada na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0012-35, situada 
na Rua General Manoel Azambuja Brilhante, nº 55, Parte, Presidente Altino, CEP.: 06010-160. Parágra-
fo 9º: A companhia possui filial localizada na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CNPJ/MF sob 
o n° 02.430.238/0011-54, situada na Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Sala 1003C, Edifício Work Tower, 
Centro Sul, parte, CEP.: 78020-800. Parágrafo 10º: A companhia possui filial localizada na Contagem, 
Estado de Minas Gerais, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0013-16, no Pátio de Eldorado, Via Expressa 
de Contagem, 1889 parte, Água Branca, CEP.: 32370-485. Artigo 3º - O objeto da Companhia será: (i) 
Fabricação, construção, industrialização, transformação, reparação, manutenção, instalação, monta-
gem, modernização, compra, venda, aquisição, alienação, importação e exportação, transmissão, ces-

são, distribuição, arrendamento, projetos, exploração ou qualquer outra forma de comercialização: (i.1) 
de todo e qualquer tipo de trem, locomotiva, vagão, veículos, ferroviários e metroviários em geral; (i.2) 
de todo tipo de componentes, elementos, peças, acessórios, equipamentos,  materiais fixos ou móveis 
e bens destinados a realização de atividade de transporte e mobilidade de qualquer tipo, inclusive si-
muladores (cabine e sistemas de informática para treinamento de condutores); (i.3) de todo tipo de 
comissionamento, integrações, sistemas e operação de sistemas ferroviários e metroferroviários em 
geral, bem como de seus componentes, inclusive sinalização e componentes; (i.4) de todo tipo de 
produtos, bens e elementos próprios das indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, plásticas, de caldeiraria 
e carpintaria; (i.5) de todo tipo de maquinário industrial, máquinas-ferramentas, maquinário de obras 
públicas; (i.6) de todo tipo de produtos, bens e elementos relacionados a atividade e as industrias elé-
tricas, eletrônicas de informática e de defesa; (i.7) de todo tipo de elementos, e bens materiais que te-
nham o caráter de auxiliares, complementares ou derivados das atividades compreendidas nos pará-
grafos anteriores. (ii) Prestação de serviços de todos os tipos e, em geral os de estudo, assessoria, 
engenharia, treinamentos; (iii) A realização de todos os tipos de atividades industriais, comerciais finan-
ceiras, de serviços que tenham relação direta ou indireta com as atividades descritas nos itens anterio-
res; (iv) A participação em outras Companhias, comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista; 
(v) Aquisição, a qualquer título, de direitos para exploração, desenvolvimento, operação, administração, 
de empresas comerciais ou industriais, incluindo todo tipo de fábrica, planta, armazém e negócios em 
geral; (vi) Representação de terceiros, como agente comercial, representante, distribuidor, agente me-
diador, relativo a todo e qualquer tipo de bens e produtos; (vii) Aquisição, a qualquer título, de direitos 
sobre marcas e patentes, desenhos e modelos industriais, nomes comerciais, bem como prestação de 
serviços e assistência técnica relativa aos conceitos deste inciso; (viii) Prestação de serviços, assesso-
ria comercial e assistência técnica dentro e fora do território nacional para todo e qualquer tipo de trem, 
locomotiva, vagão, veículos ferroviários em geral, bem como de seus componentes, peças, acessórios 
e equipamentos; e (ix) Prestação de serviços de locação por conta própria ou por conta de terceiros. 
Artigo 4º - A Companhia terá duração por prazo indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e 
Ações - Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 526.778.120,00, totalmente integralizado, dividido em 
526.778.120 ações ordinárias nominativas, com o valor nominal de R$ 1,00 cada uma, conforme a se-
guinte composição: R$7.425.000,00, correspondentes a 7.425.000 ações, pertencentes à acionista 
Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., R$75.000,00, correspondentes a 75.000 ações, perten-
centes à acionista Urbanización Parque Romareda S.A., e R$519.278.120,00, correspondentes a 
519.278.120,00 ações, pertencentes à acionista Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A.
ACIONISTA                                           Nº de Ações    Preço de Emissão R$       % de Participação
Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A                 7.425.000                             7.425.000,00           1,4095118453287316%
Urbanización Parque Romareda,S.A.              75.000                                  75.000,00       0,014237493387158904%
Inversiones en Concesiones Ferroviarias, S.A.     519.278.120                         519.278.120,00               98,5762506612841%
TOTAL                                                            526.778.120                        526.778.120,00                                 100%
§ Primeiro: As ações poderão ser representadas por certificados, assinados por 2 diretores em exercí-
cio, podendo haver certificado múltiplo de ações. § Segundo: Adotado o sistema de emissão de certifi-
cados para representar as ações, fica estabelecido que as ações ordinárias serão sempre nominativas. 
§ Terceiro: Caberá ao Conselho de Administração, se houver, autorizar a manutenção das ações ordi-
nárias em conta de depósito na instituição financeira que designar. § Quarto: Os acionistas terão direito 
de preferência para a subscrição do aumento de Capital Social, na proporção do número total de ações 
que possuírem. Tal direito deverá ser exercido no prazo de 30 dias a contar da primeira publicação da 
deliberação do aumento. Não sendo observado o prazo, o acionista decairá nesse direito. Artigo 6º - As 
ações são indivisíveis e cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias 
Gerais. Capítulo III - Da Administração da Companhia - Artigo 7º - A Companhia será administrada 
por 2 membros, acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo por 
Assembleia Geral, na forma da lei, para um mandato de 2 anos, permitida a reeleição, sendo um Diretor 
Presidente e um Diretor Geral, observados os poderes indicados no artigo 9º a seguir. Parágrafo Pri-
meiro: Os Diretores poderão ser reeleitos e a investidura no cargo será feita por termo lavrado no Livro 
de Atas das Reuniões da Diretoria, assinada pelo respectivo Diretor. Parágrafo Segundo: Os Diretores 
poderão receber uma remuneração, a título de honorários ou pró-labore, a ser fixada pela Assembleia 
Geral. Artigo 8º - Ocorrendo vacância do cargo de Diretor da Companhia, o substituto, acionista ou não, 
será designado pelos demais Diretores, servindo até o término do mandato do Diretor substituído. Arti-
go 9º – Compete ao Diretor Presidente: (i) a representação da Companhia de forma institucional; (ii) 
disseminar os valores e a cultura da Companhia para todos os níveis funcionais; (iii) zelar e responder 
pela imagem institucional da Companhia dentro e fora do seu segmento; e (iv) representar a Compa-
nhia, em juízo ou fora dele, em todos os tribunais, ordinários ou especiais, em todas as instâncias, ativa 
ou passivamente, perante quaisquer terceiros e Administrações públicas federais, estaduais e munici-
pais, autarquias da administração pública direta ou indireta, empresas públicas em geral, inclusive pe-
rante empresas privadas, podendo assinar escrituras de qualquer natureza, contratos em geral, assu-
mir obrigações e quaisquer documentos ou atos que exonerem a Companhia de obrigações para com 
terceiros, outorgar procurações com cláusula “ad judicia” a advogados, para representação da Compa-
nhia nas esferas judicial e administrativa junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, 
sempre mediante autorização expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por 
carta, e-mail ou fac-símile; outorgar procurações “ad negotia” aos agentes aduaneiros, sempre median-
te autorização expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou 
fac-símile; receber citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais. Parágrafo Primeiro - Compete ao 
Diretor Geral, nos limites deste Estatuto Social, a representação da Companhia, em juízo ou fora dele, 
em todos os tribunais, ordinários ou especiais, em todas as instâncias, ativa ou passivamente, perante 
quaisquer terceiros e Administrações públicas federais, estaduais e municipais, autarquias da adminis-
tração pública direta ou indireta, empresas públicas em geral, inclusive perante empresas privadas, 
podendo assinar escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, ordens de pagamento, 
contratos em geral, assumir obrigações, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar, avalizar títulos 
de emissão da Companhia, abrir e encerrar contas bancárias, efetuar saques e movimentação bancá-
ria, assinar, enfim, todos os papéis de interesse social, inclusive emitir cheques e quaisquer outros 
documentos ou atos que importem em responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que exo-
nerem a Companhia de obrigações para com terceiros, outorgar procurações com cláusula “ad judicia” 
a advogados, para representação da Companhia nas esferas judicial e administrativa junto aos órgãos 
públicos federais, estaduais e municipais, sempre mediante autorização expressa das acionistas deten-
toras da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou fac-símile; outorgar procurações “ad negotia” aos 
agentes aduaneiros, sempre mediante autorização expressa das acionistas detentoras da maioria do 
Capital Social, por carta, e-mail ou fac-símile; receber citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais. 
Parágrafo Segundo -  Os atos a seguir relacionados deverão ser previamente submetidos à aprovação 
dos acionistas em Assembleia: (i) Aprovação do Plano Anual de Negócios que fixará as diretrizes inter-
nas da Companhia; (ii) Revisão e deliberação anual das contas e demonstrações financeiras prepara-
das pelos administradores da Companhia; (iii) Aprovação de incorporação, fusão, cisão, transformação, 
assim como a dissolução e liquidação, eleição e destituição de liquidantes e julgamento de suas contas; 
(iv) Elaboração de propostas de aplicação dos resultados e divisão de dividendos, incluindo os dividen-
dos percebidos como resultado do exercício; (v) Assinatura de contratos entre a Companhia e qualquer 
dos acionistas ou seus familiares; (vi) Prestação de fianças, avais, garantias ou qualquer outro ato em 
favor de terceiros em nome da Companhia; (vii) Outorga de procurações em nome da Companhia, as 
quais deverão mencionar expressamente os poderes conferidos e terão período de validade indetermi-
nado, salvo quando o documento expressamente o dispuser, contado a partir de sua outorga, com ex-
ceção daquelas para fins judiciais, que poderão ser outorgadas pelos membros da Diretoria nos termos 
do item “(i)” do Parágrafo Primeiro deste artigo; (viii) Compra e venda de imóveis de qualquer natureza, 
prédios, terrenos, casas, apartamentos, independentemente do valor envolvido; (ix) Aquisição e venda 
de ações ou quotas, bem como qualquer tipo de investimento em outras Companhias; e, (x) Pedido 
Judicial de Recuperação Judicial ou Falência. Artigo 10º - A Diretoria terá todos os poderes e atribui-
ções que a Lei e o Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamen-
to regular da Companhia. Artigo 11° - A Diretoria reunir-se-á todas as vezes que for necessário ou 
conveniente, lavrando-se as atas de suas deliberações nos livros competentes.” Capítulo IV - Do Con-
selho Fiscal - Artigo 12º – A Companhia terá um Conselho Fiscal não permanente, o qual somente 
será instalado, pela Assembleia Geral, a pedido dos acionistas, na forma da legislação vigente. § Pri-
meiro: No caso de sua instalação, a Assembleia Geral elegerá três membros efetivos a três suplentes, 
acionistas ou não, para comporem o Conselho Fiscal, o qual terá as atribuições definidas em lei. § 
Segundo: As remunerações dos membros do Conselho Fiscal serão fixadas pela Assembleia Geral que 
os eleger. Artigo 13º - Os membros do Conselho Fiscal, no exercício das funções que lhes são atribuí-
das em lei, perceberão os honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Capítulo V - Da 
Assembleia Geral - Artigo 14º - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente, dentro dos 4 
primeiros meses após o termino do exercício social, para discutir e deliberar sobre as contas da Direto-
ria, balanço e parecer do Conselho Fiscal, quando houver, relativos ao exercício findo, e eleger os 
membros da Diretoria, quando for o caso. Artigo 15º – A AGE será convocada em todos os casos para 
os fins previstos em lei, além daqueles previstos neste Estatuto, especialmente os do artigo 9º, § 1º. 
Artigo 16º – As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo Diretor-Presidente, que convida-
rá para secretário um dos acionistas presentes e, no caso de ausência, por quem a Assembleia desig-
nar. Capítulo VI - Do Exercício Social, Lucros e sua Distribuição - Artigo 17º – O exercício social 
terminará em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 18º – Os lucros líquidos do exercício, regularmente 
apurados no balanço geral levantado no término do exercício, feitas as necessárias deduções de amor-
tizações e depreciações dos bens fixos e das provisões, serão assim distribuídos: (i) 5% para o fundo 
de Reserva Legal até atingir 20% do Capital Social; (ii) gratificação à Diretoria, satisfeito o disposto 
pelos artigos 152 e 202 da Lei nº 6.404/76; (iii) dividendos anuais nos termos fixados em Assembleia 
Geral, excluídos o valor constituído para o fundo de reserva legal e a gratificação à Diretoria. § Único 
– A Companhia poderá levantar Balanços intermediários em períodos inferiores a um ano, inclusive 
mensalmente. Os lucros líquidos dos períodos inferiores ao exercício, regularmente apurados no balan-
ço geral levantado no término do período, feitas as necessárias deduções de amortizações e deprecia-
ções dos bens fixos e das provisões, serão distribuídos entre reservas, remuneração de Diretores e 
dividendos aos acionistas, de acordo com o previsto no Artigo 18 do presente estatuto. Capítulo VII - 
Da Liquidação da Companhia - Artigo 19º – A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei 
e por determinação da Assembleia Geral. Artigo 20º - A Assembleia Geral que decidir a liquidação de-
terminará sua forma, elegendo os liquidantes e o Conselho Fiscal que funcionará nesta fase, fixando os 
respectivos honorários. Capítulo VIII - Disposições Gerais e Transitórias - Artigo 21º -  As questões 
omissas neste estatuto serão decididas de acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76 e demais leis em 
vigor. Capítulo IX - Da Cláusula de Desimpedimento  - Artigo 22º – Para os efeitos do disposto no 
Inciso III do Artigo 38, da Lei nº. 4.726, de 13.07.1965, bem como do contido no Inciso IV do Artigo 53 
do Decreto nº 1.800, de 30.01.1996 e dos §§ 1º e 2º do Artigo 147, da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976, com 
as alterações propostas pela lei 9.457, de 5 de maio de 1997, os acionistas, seus representantes legais 
e os diretores declaram, através deste instrumento, não estarem envolvidos em qualquer ação criminal 
ou violação legal que impeça o exercício, por qualquer deles, de atividade mercantil, firmando, todos, o 
presente instrumento e a declaração dele constante, cientes de que, em caso de sua comprovada fal-
sidade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato a que se integra esta declaração, 
bem como os atos subsequentes, nela baseados, sem prejuízo das sanções penais a que estiverem 
sujeitos os que falsamente declararam seu desimpedimento.

1ª VRP - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0017335-09.2012.8.26.0100 (USUC 431) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Herdeiros de Elisa 
Nothmann ou Elisa Nollie Nothmann, a saber: Paulo Tramontani, Luis Carlos Tramontani; Espólio 
de Victor Nothmann ou Victor Nothmann Júnior; Nelson Teixeira Conceição, Aparecida Leonice 
Martin Conceição, Laercio Paulo Conceição, Magali Antônia Batista Conceição, Julio Ferreira de 
Macedo, José Quintino Sobrinho, Elisabeth Peranezza ou Peranazzo Quintino, Guiomar Ferreira 
Augusto, Wilson Bayono, Maria Aparecida Augusto Rossi Cano, José Roberto Cazeri, Regina Célia 
Ferreira de Macedo Cazeri, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Dorival dos Santos e Maria Angela 
Furlaneto dos Santos, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua Aureliano do Amaral, nº 236 - Vila Nova - 26º Subdistrito Vila Prudente - São 
Paulo - SP, com área de 121,63 m², contribuinte nº 117.202.0102-0, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0305311-56.2001.8.26.0100 - 558/01.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). LETÍCIA FRAGA 
BENITEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Moacir Rosalino, JORGE ELIAS SARRAF, 
JULIETA SALOMÃO SARRAF, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Antonio José de Andrade Souto ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Santa Olivia, 44, Jd. 
Andaraí, São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. 

23ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0143673-33.2009. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 23ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Cristiane Amor Espin, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) IRACI DE FATIMA DE OLIVEIRA, RG 
14.166.092, CPF 694.243.884-70, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Cooperativa 
de Professores e Aux. de Adm. Escolar - Coopescola, objetivando o recebimento de R$ 16.756,85 
(abril/2009) oriundos das mensalidades de Set/2004 a Jan/2006, do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, vencidas e não pagas. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento do débito, 
devidamente atualizado, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor 
da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo 
pago ou apresentado Embargos, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de novembro de 2017. 

43ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072766-40.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CAMILA CAROLINA CÉZAR, Não 
informada, Solteira, RG 40.245.867- 9, CPF 328.319.958-25, Rua Nossa Senhora Aparecida, 184, Centro, 
CEP 18520-000, Cerquilho - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de MD 
EDUCACIONAL LTDA, para à cobrança da quantia de R$ 7.544,32 (julho de 2014), decorrente do 
contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes e não pago. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do 
valor da causa, ou apresente embargos monitório. Caso não seja efetuado o pagamento ou apresentado 
embargos monitórios, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. Não sendo apresentado 
embargos monitórios à ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

44ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0057505-47.2017. 
8.26.0100 A MM. Juiza de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. 
Anna Paula Dias da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RENATO MENDES PEREIRA BONFIM, 
CPF 229.233.088-16, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação monitória que foi julgada 
procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 8.137,42 
(atualizado até 31/08/2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob 
pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado 
de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá o executado, 
independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Em sua estreia no tra-
dicional “State of the 
Union” (discurso da 

União) – como é chamado o 
pronunciamento de prestação 
de contas feito anualmente 
pelos presidentes norte-ame-
ricanos perante o Congresso –, 
Donald Trump ressaltou como 
principal conquista a reforma 
tributária. Ele disse que neste 
segundo ano de governo, o país 
viverá um “novo momento”, 
acrescentando que neste ano 
quer a votação de uma  re-
forma migratória que priorize 
os interesses dos americanos, 
repetindo o tom nacionalista: 
“América primeiro”.

Sobre o corte de impostos vo-
tado no Congresso, afi rmou que 
a lei,  assinada em dezembro de 
2017, “vai proporcionar enorme 
alívio para a classe média e 
as pequenas empresas”. Ele 
disse ainda que as medidas de 
desregulamentação, que aca-
baram com as restrições para 
geração de energia, represen-
tam a retirada de “entraves” 
ao crescimento, ao referir-se 
à eliminação de regras deixa-
das como herança por Barack 
Obama. A gestão anterior havia 
restringido e criado barreiras 
para adequar a produção de 
energia fóssil ao acordo global 
sobre o clima – compromisso 
que Trump desfez nesse pri-
meiro ano.

O presidente destacou que 
todas as mudanças na con-
dução econômica e desregu-
lamentação levaram o país a 
uma nova fase. “Nunca houve 
melhor momento para começar 
a viver o sonho americano”.   
Lembrou que o país celebra 
a geração de 2,4 milhões de 
novos empregos em 2017, com 
salários melhores. Durante 
quase uma hora, ele  fez um 
balanço do governo, mas tam-
bém pediu apoio ao Congresso 
para dois temas principais 
neste segundo ano:  imigração 
e infraestrutura.

O presidente norte-america-
no afi rmou que as mudanças 

na imigração incluem US$ 25 
bilhões para a segurança nas 
fronteiras, em referência ao 
muro fronteiriço com o México. 
Ele disse que quer limitar a base 
familiar “cadeia”, restringindo 
benefícios de dependentes 
de visto de residência para 
cônjuges e filhos menores, 
reafirmando que pretende 
valorizar a imigração por mé-
rito. Ao falar de imigração, foi 
vaiado por alguns parlamen-
tares democratas. Mas Trump  
pediu que integrantes dos dois 
partidos superem diferenças e 
trabalhem em conjunto para 
proteger  os cidadãos de todas 
as origens, cor e religião.

Donald Trump prometeu 
ampliar a ofensiva contra o 
Estado Islâmico e investir em 
segurança. Defendeu a segunda 
emenda constitucional – que 
garante o direito de cada cida-
dão do país a portar e usar uma 
arma para segurança pessoal 
e disse que o país entrará em 
fase de crescimento. Ele falou 
também sobre a prisão de Guan-
tánamo, em Cuba, afi rmando 
que vai “reexaminar a política 
de detenção militar” e manter 
abertas as instalações do pre-
sídio. Além de manifestações 
em determinados momentos 
contra o discurso, democratas 
compareceram ao Congresso 
vestidos de preto, em apoio 
ao movimento #TimesUp, que 
combate o assédio e abuso 
sexual.

Em Washington também 
houve protestos do lado de fora 
do Congresso, e manifestantes 
pediram o impeachment do pre-
sidente. Uma frase que acusa 
o presidente de ter assediado 
sexualmente 20 mulheres foi 
projetada na fachada do Hotel 
Internacional Donald Trump. 
O presidente não entrou em 
temas polêmicos, como as 
denúncias de que o governo 
russo teria interferido nas 
eleições americanas em favor 
de sua candidatura, contra a 
candidata democrata Hillary 
Clinton (ABr).

Trump: “nunca houve melhor momento

para começar a viver o sonho americano”. 

Trump diz que corte 
de impostos foi maior 

conquista de 2017
Donald Trump ressaltou como principal conquista 
a reforma tributária. Ele disse que neste segundo 
ano de governo, o país viverá um “novo momento”
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Relatório da Diretoria - Exercício encerrado em 31.12.2017
Senhores acionista: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas as Demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2017 e 2016.              São Paulo, 31 de janeiro de 2018.

Ativo Circulante Dezembro/2017 Dezembro/2016
Caixa e equivalentes de caixa  5.243,97  16.208,11
Contas a receber  11.940.397,72  3.824.018,34
Impostos a recuperar  241.444,90  197.981,79
Outros créditos  38.706,89  237.082,67
Total do Circulante  12.225.793,48      4.275.290,91
Não Circulante
Contas a receber  16.411.507,90 –
Créditos de controladas e coligadas  2.317.156,05 318.143,02
Depósitos Judiciais  204,90  6.058,99
Outros créditos  203.865,15  129.236,97
Imobilizado  227.699,21  334.813,57
Intangível  10.072.000,00  10.072.000,00
Total do não Circulante  29.232.433,21    10.860.252,55
Total do Ativo  41.458.226,69    15.135.543,46

Passivo Circulante Dezembro/2017 Dezembro/2016
Fornecedores  2.498.590,84  3.639.466,53
Obrigações fiscais  372.587,71  217.098,61
Obrigações trabalhistas  159.464,22 –
Total do Circulante      3.030.642,77      3.856.565,14
Não Circulante
Fornecedores  616.077,03  739.810,72
Parcelamentos  282.095,90  402.091,91
Outras contas a pagar  2.016.850,30  120.799,14
Total do não Circulante      2.915.023,23      1.262.701,77
Patrimônio Liquido
Capital Social  35.084.132,00  10.077.000,00
Lucros (prejuízos) acumulados  428.428,69  (60.723,45)
Total do Patrimônio Liquido    35.512.560,69    10.016.276,55
Total do Passivo    41.458.226,69    15.135.543,46

Demonstração do Resultado dos Exercícios
 Dezembro/2017 Dezembro/2016
Receita de serviços  3.960.650,43 –
(-) Deduções da receita  (119.154,42) –
Receita líquida  3.841.496,01 –
(-) Custos dos serviços prestados  (2.965.803,62) –
Lucro Bruto         875.692,39                         –
Despesas administrativas  (236.242,48)  (8.738,39)
Depreciação e amortização  (99.360,54)  (104.121,29)
Outros Resultados operacionais  96.108,88  25.946,30
Lucro Líquido Antes
 do Resultado Financeiro         636.198,25         (86.913,38)
Receitas financeiras  41.801,33  192.308,25
Despesas financeiras  (188.847,44)  (113.034,07)
Resultado Financeiro       (147.046,11)           79.274,18
Resultado Antes dos Tributos 
 sobre os Lucros         489.152,14           (7.639,20)
Resultado Líquido das
 Operações Continuadas  489.152,14           (7.639,20)
Resultado Líquido do Período  489.152,14           (7.639,20)
Outros resultados abrangentes – –
Total do Resultado Abrangente         489.152,14           (7.639,20)
Resultado líquido do período por ação                  97,83                  (1,53)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Demonstração do Fluxo de Caixa Dezembro/2017 Dezembro/2016
1) Fluxos de caixa originados 
 de atividades operacionais
Resultado líquido  489.152,14  (7.639,20)
Ajustes para reconciliar o lucro 
 líquido ao caixa gerado
Depreciação e amortização  99.360,54  104.121,29
Resultado na baixa de ativos permanentes  7.753,82  (25.946,30)
Decréscimo (acréscimo) em ativos: 
Variação no circulante e não circulante  (26.440.761,73)  (2.685.422,01)
Acréscimo (decréscimo) em passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar  631.441,78  2.468.248,49
Impostos, contribuições 
 e encargos a recolher  194.957,31  192.287,81
Caixa líquida gerada pelas 
 atividades operacionais  (25.018.096,14)           45.650,08
2) Fluxos de caixa originados
 de atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível –  (34.625,68)
Caixa líquida gerada pelas
 atividades de investimentos                         –         (34.625,68)
3) Fluxos de caixa originados 
 de atividades de financiamentos
Aumento de capital social  25.007.132,00 –
Caixa líquida gerada pelas
 atividades de financiamento    25.007.132,00                         –
4)Variação no caixa e
 equivalentes de caixa         (10.964,14)           11.024,40
5) Saldos de caixa e
 equivalentes de caixa         (10.964,14)           11.024,40
No início do exercício  16.208,11  5.183,71
No fim do exercício  5.243,97  16.208,11

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Lucros
 Capital (Prejuízos) 
D.M.P.L.         Realizado Acumulados                Total

Saldo em 31/12/2014  10.077.000,00  (50.492,90)  10.026.507,10

Resultado do exercício –  (2.591,35)  (2.591,35)

Saldo em 31/12/2015  10.077.000,00  (53.084,25)  10.023.915,75

Resultado do exercício –  (7.639,20)  (7.639,20)

Saldo em 31/12/2016  10.077.000,00  (60.723,45)  10.016.276,55

Aumento de capital 

 em 17/04/2017  25.007.132,00   25.007.132,00

Resultado do exercício –  489.152,14  489.152,14

Saldo em 31/12/2017  35.084.132,00  428.428,69  35.512.560,69

Balanço Patrimonial

A Diretoria

José Maria Augusto
Contador

CRC 1SP 126.202/O-7

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas 
das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores 

Independentes estão à disposição dos Senhores Acionistas 
na sede da Sociedade.

Jonathan Ernst/Reuters
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Página 10 São Paulo, quinta-feira, 01 de fevereiro de 2018

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOSENILDO MACÊDO DOS SANTOS, profi ssão: bancário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Bento do Una, PE, data-nascimento: 25/05/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Chaves dos Santos e 
de Josina Maria Macêdo dos Santos. A pretendente: REJANE JORGE DOS SANTOS, 
profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Caruaru, PE, 
data-nascimento: 30/10/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Reginaldo Jorge da Silva e de Maria das Neves dos Santos.

O pretendente: ROBSON DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Sonia dos Santos. A pretendente: NEIDE 
RIBEIRO RODRIGUES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 07/02/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Herculano Rodrigues e de Aureni Ribeiro.

O pretendente: ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS, profi ssão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Antonio dos Santos e de Eliene 
Francisca da Silva. A pretendente: JESSICA FELIPE DA SILVA, profi ssão: do lar, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Francisco da Silva e de Maria de Fatima Felipe.

O pretendente: WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: líder logístico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dimas Cezario dos Santos e de Maria 
de Lourdes Santa de Oliveira. A pretendente: RAFAELA NICOLETTI DO ESPIRITO 
SANTO, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 29/09/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Janiro do Espirito Santo e de Dilma Aparecida Nicoletti do Espirito Santo.

O pretendente: KLEBER TADEU RODRIGUES, profi ssão: operador de estaciona-
mento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Heraldo Tadeu Rodrigues 
e de Teresa de Fatima Queiroz Rodrigues. A pretendente: MIRIAN MIRELA DE BAR-
ROS ROBERTI, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 18/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jurandir Roberti e de Cleonice de Barros.

O pretendente: ROGERIO ALVES FERREIRA, profi ssão: coletor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1980, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Alves Ferreira e de Joaninha Macedo e Silva Ferreira. A 
pretendente: MARLY DE SOUZA, profi ssão: sindica, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1962, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Agnelo Francisco de Souza e de Elza Monica de Souza.

O pretendente: ROBERTO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Macaúbas, BA, data-nascimento: 01/12/1981, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bento de Oliveira e de Maria de Lourdes 
Oliveira. A pretendente: VALQUIRIA LUCIA DA SILVA, profi ssão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1975, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Dalves da Silva e de Wanda Lúcia da Silva.

O pretendente: NICACIO SALUSTIANO DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Andorinha, BA, data-nascimento: 23/06/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Salustiano da Silva e de Eunice 
Elisia da Silva. A pretendente: ANDREA SAPUCAIA DE OLIVEIRA, profi ssão: téc-
nica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Ipirá, BA, data-nascimento: 
02/04/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo 
Augusto de Oliveira e de Maria Elzie Souza Sapucaia.

O pretendente: ITALO FERREIRA CAVALCANTE, profi ssão: mecânico, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Julio Cavalcante e de Lucilene Maria Ferreira. A pre-
tendente: LORIENNY VITÓRIA DE SOUZA SILVA, profi ssão: fi scal de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Mendes da Silva e de Juliana Araujo de Souza.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DA SILVA DINIZ, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1984, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edinaldo Francisco Diniz e de Lindinalva 
Maria da Silva Diniz. A pretendente: KELI DE ALMEIDA BRAZ, profi ssão: manicure, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1986, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Cicero Braz e de 
Marcia de Almeida Posso Braz.

O pretendente: CLAUDIO ROMUALDO GONÇALVES, profi ssão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Romualdo Gonçalves e de Maria 
Alexandrina Gonçalves. A pretendente: AMANDA DE ARAUJO BEZERRA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ugo de Almeida Bezerra e 
de Maria Zulmira de Araujo Bezerra.

O pretendente: PAULO FRANÇA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 09/09/1967, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Barbosa da Silva e de Creuza França da 
Silva. A pretendente: GISLENE DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1978, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Francisco dos Santos e de Alcina de Almeida Santos.

O pretendente: JOSÉ DANILO SILVA DOS SANTOS, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1995, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Lucivaldo Andrade dos Santos e de Solange Aparecida 
da Silva. A pretendente: VIVIANE ROSE NOGUEIRA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 18/07/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Aparecida Nogueira dos Santos.

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS BARBOSA, profi ssão: manobrista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 14/02/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dorival Maiolino Barbosa e de Marinal-
va Regina dos Santos Barbosa. A pretendente: SHIRLEY DAMIANA BEZERRA DA 
SILVA, profi ssão: decoradora de festas, estado civil: solteira, naturalidade: Castanhal, 
PA, data-nascimento: 15/12/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Maria Raimunda Bezerra da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE BATISTA MIRANDA COSTA, profi ssão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Caieiras, SP, data-nascimento: 13/04/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Claudio Miranda Costa e de 
Judith Batista de Oliveira. A pretendente: ANDRESSA DA SILVA VITORIO, profi ssão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 25/08/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
da Silva Vitorio e de Rosani Rodrigues Ferreira.

O pretendente: AUGUSTO DE ANDRADE SAYÃO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1991, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Hanalu Andrade Sayão. A pretendente: ALINE BELAR-
MINA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteira, naturalidade: Jaboatão, 
PE, data-nascimento: 24/01/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ronaldo Severino da Silva e de Eronita Belarmina de Lira.

O pretendente: MONIQUE MORAES SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 06/02/1997, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Gomes da Silva e de Josefa de Moraes Silva. 
A pretendente: ALICE CARNEIRO ASSUNÇÃO DE JESUS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Henrique Assunção de Jesus e 
de Alessandra Carneiro dos Santos.

O pretendente: DRAGAN MILICEV, profi ssão: personal, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Sérvia, Zrenjanin, data-nascimento: 24/11/1975, residente e domiciliado na Eslo-
vênia, fi lho de Verica Lederer. A pretendente: EIDI ALVES FEITOSA DE OLIVEIRA, 
profi ssão: aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconce-
los, SP, data-nascimento: 20/08/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Alves de Oliveira e de Francisca Alves Feitosa de Oliveira.

O pretendente: RAPHAEL BARBOSA TAVARES, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1987, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, fi lho de Roberto Tavares e de Maria da Penha Barbosa Ta-
vares. A pretendente: BIANCA DE OLIVEIRA MARIANO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 30/08/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Marcos Mariano 
e de Carmiranda de Oliveira.

O pretendente: ALEX SANDER DA SILVA LAURENTINO, profi ssão: motociclista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1976, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Laurentino e de Quiteria Maria 
Laurentino. A pretendente: LUCIANA ROSENDO DA SILVA, profi ssão: contadora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1972, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eraldo Rosendo da Silva e de Izilda 
Garcia da Silva.

O pretendente: MURILO SANTOS LINO, profi ssão: açougueiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Bosco Lino Barbosa e de Eliane Farias dos 
Santos. A pretendente: VERONICA SOUSA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/2001, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dyana Silva Sousa.

O pretendente: RODRIGO FRANCO DE SOUZA, profi ssão: preparador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 17/07/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosme Piloto de Souza e de Alzira Fran-
co de Souza. A pretendente: BRUNA CABRAL DA SILVA, profi ssão: operadora de 
cartões, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
27/07/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel Pereira 
da Silva e de Maria de Fátima Cabral Gomes da Silva.

O pretendente: TIAGO ELIAS BATISTA, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 15/03/1994, residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Joaquim Diniz Batista e de Maria Rodrigues Batista. 
A pretendente: GISLAINE ARAUJO DE SANTANA, profi ssão: formadora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 01/02/1987, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Sa de Santana e de Francisca 
Oliveira Araujo de Santana.

O pretendente: ANDREI VINÍCIUS DE MELO CABRAL, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Sergio Cabral e de Sandra 
Regina Alves de Melo. A pretendente: TATIANE COSTA DE OLIVEIRA, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Efi genio Sou-
sa de Oliveira e de Regina Costa da Silva.

O pretendente: JONATHAN BRUNO ALBINO SOARES, profi ssão: inventariante, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emerson Rivelino Diniz Soares e 
de Silvia Regina Albino Soares. A pretendente: RAFAELA DE ARRUDA BRIGATTO, 
profi ssão: op. de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 08/06/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Messias Brigatto e de Sueli Santos de Arruda.

O pretendente: VANDER DE LIMA AZEVEDO JUNIOR, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vander de Lima Aze-
vedo e de Glauce Cristiane dos Reis Santos. A pretendente: MIRELLA MIRANDA 
DO NASCIMENTO, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1992, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Reginaldo Miranda do Nascimento e de Lucia Regina dos 
Santos.

O pretendente: ADELSON MONTEIRO DOS SANTOS, profissão: segurança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Alagoinhas, BA, data-nascimento: 02/06/1967, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Natanael Monteiro 
dos Santos e de Maria Jose da Silva. A pretendente: MARIA JOSÉ GOMES DOS 
SANTOS, profissão: ajudante de cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Eirunepé, AM, data-nascimento: 04/12/1970, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Alves dos Santos e de Luiza das Chagas 
Gomes.

O pretendente: WESLEY FIUZA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 19/02/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Paulo Fiuza da Silva e de Maria Zilda Pereira 
da Silva. A pretendente: GRAZIELLY PINHEIROS ROCHA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nerivaldo Pinheiro de Oliveira e de 
Maria Helena Pereira da Rocha.

O pretendente: ROGÉRIO VOMIERO, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dorcelino Vomiero e de Davina Dias Vomiero. A pre-
tendente: TALITA DA APARECIDA BARBOSA, profi ssão: administradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilmar Santos Barbosa e de Cristiane 
da Aparecida.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO, profi ssão: autônomo, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto de 
Carvalho e de Leonice Santos da Silva de Carvalho. A pretendente: FERNANDA 
CRISTINA RODRIGUES, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 04/06/1988, residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Jose Valdecir Rodrigues e de Dionei Cristina 
da Silva Rodrigues.

O pretendente: LEANDRO CARLOS BATISTA, profi ssão: repositor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Batista e de Maria 
Celia Satuba. A pretendente: GISELE DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1975, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de Oliveira e de Ivone Daniel 
de Oliveira.

O pretendente: GETULIO HELIODORO DA SILVA, profi ssão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1970, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Heliodoro Cosme da Silva e de 
Maria das Dores da Silva. A pretendente: NARA DANIELLE DA SILVA ANDRADE, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 04/05/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Janice 
da Silva Andrade.

O pretendente: MOISÉS DA SILVA LIMA, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Luis, MA, data-nascimento: 05/10/1962, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Maria da Cunha Lima e de Maria da Silva Lima. A 
pretendente: MARIA JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 14/03/1973, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Luis dos Santos e de Maria do Carmo 
Carvalho Costa dos Santos.

O pretendente: JOSÉ LUIS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1973, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sônia Maria Santos. A pretendente: MARCIA FRANCE-
LINA VALADARES, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 24/11/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Rute Francelina Valadares.

O pretendente: ALEKSANDRO MENEZES, profi ssão: infestador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 20/10/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sonia Maria Menezes. A pretendente: MARIA DA 
CONCEIÇÃO FEITOSA E SILVA BEZERRA, profi ssão: promotora de vendas, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/12/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Durval Eleuterio Bezerra e de Neide 
da Silva Mascarenhas.

O pretendente: GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1998, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amarildo Alves dos Santos e de Adriana 
Martins Rodrigues dos Santos. A pretendente: KATHLEEN MOREIRA DA SILVA, pro-
fi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/01/1999, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Sandro Roberto da Silva 
e de Aldeni Moreira Santos.

O pretendente: DOUGLAS LIMA RODRIGUES COSTA, profi ssão: técnico logístico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1993, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Helvecio Rodrigues da Costa e de Maria 
Irene Lima Costa. A pretendente: LARISSA ALVES FERREIRA DOS SANTOS, pro-
fi ssão: tecnóloga de radiologia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 09/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Edilson Alves dos Santos e de Ana Maria Ferreira dos Santos.

O pretendente: NIVALDO JOÃO BORGES, profi ssão: fi scal social, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Catanduva, SP, data-nascimento: 27/11/1967, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Borges e de Idalina Gonçalves. A 
pretendente: ALEXANDRA ALVES BARBOSA, profi ssão: camareira, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1977, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Rosa Barbosa e de Luzia Alves Barbosa.

O pretendente: CELSO SILVA ROCHA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1979, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio da Rocha e de Ernestina Rosa da Silva Rocha. A pretendente: 
CLÁUDIA BASTOS MUNIZ, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 09/05/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Muniz e de Eliana Bastos dos Santos Muniz.

O pretendente: JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO, profi ssão: motorista, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1963, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Maria dos Santos e de Maria 
Justina dos Santos. A pretendente: RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS DE JESUS, 
profi ssão: auxiliar de vida escolar, estado civil: divorciada, naturalidade: Missão Velha, 
CE, data-nascimento: 27/03/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Vicente Joaquim de Jesus e de Maria Socorro dos Santos.

O pretendente: RICARDO APARECIDO DA SILVA, profi ssão: op. de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carmelino da Silva e de Maria Elena 
da Silva. A pretendente: ADRIANA CRISTINA CORDEIRO, profi ssão: diarista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedita Celestina Cordeiro.

O pretendente: JONATHAN ELIAZAR SOUZA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Edgar Souza e de Cleide Eliazar 
Souza. A pretendente: RENATA MARCELINA FAGUNDES, profi ssão: professora, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1981, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Expedito Fagundes e de Izabel Diniz Fagundes.

O pretendente: DANILO PEREIRA SUZART, profi ssão: auxiliar de almoxarifado, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marinalva Pereira Suzart. A preten-
dente: FABIANA ALVES DA SILVA, profi ssão: conferente, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fabio dos Santos Silva e de Cilvaneide Alves Feitosa.

O pretendente: PHELIPE MESSIAS LINS, profi ssão: aux. de limpeza, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1994, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Washington Monteiro Lins e de Eliane Messias 
Neves Lins. A pretendente: TAIS ALVES BATISTA, profi ssão: aux. de produção, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1997, residente e do-
miciliada nesta Capital, SP, fi lha de José Batista da Silva e de Lucineide Alves Pereira.

O pretendente: EDUARDO MÁRCIO PINHEIRO, profi ssão: téc. segurança eletrôni-
ca, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1973, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas 
Pinheiro e de Adélia Lopes Pinheiro. A pretendente: DANIELA OLIVEIRA DA SILVA, 
profi ssão: aux. de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória da Conquis-
ta, BA, data-nascimento: 18/04/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Dias da Silva e de Vany Maria de Oliveira.

O pretendente: CLAUDIO DE OLIVEIRA MENDES, profi ssão: administrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1986, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Claudemir Aparecido Garcia Mendes e de Maria 
Conceição Mafra de Oliveira Mendes. A pretendente: AMANDA JAMILE DA SILVA, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 29/04/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Armando 
José da Silva e de Eunice Maria de Souza da Silva.

O pretendente: RAFAEL LEGA, profi ssão: gerente comercial, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1986, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Antonio Angelo Lega e de Rosely Gatto Lega. A pretendente: DA-
NIELA FERREIRA SILVA, profi ssão: enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Josias Santos Silva e de Vanilda Ferreira Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: PATRICK LESPINAS, solteiro, economista, natural do Haiti, nascido em 
04/01/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Domini-
que Lespinas e de Marie Nicole Desrosiers. A pretendente: LUCILA CHADIC, solteira, 
economista, natural do Haiti, nascida em 05/04/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Lucien Chadic e de Soinise Chadic.

O pretendente: MARCELO VICTOR TEIXEIRA BRANDÃO, divorciado, advogado au-
tônomo, natural de São Paulo - SP, nascido em 20/01/1973, residente e domiciliado em 
Santana, São Paulo - SP, fi lho de Salvador da Costa Brandão e de Maria Helena Teixeira 
Brandão. A pretendente: SUSAN PEREIRA SIQUEIRA, solteira, funcionária pública, natural 
de São Paulo - SP, nascida em 13/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Marcos Siqueira e de Regina Maria Pereira Siqueira.

O pretendente: JOSÉ HELENO COELHO, solteiro, pintor, natural de Virgolândia - MG, 
nascido em 14/08/1980, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião 
Souto Honorato e de Carmelita Moreira Coelho. A pretendente: JANDIRA AFONSO DE 
OLIVEIRA, solteira, arrematadeira, natural em Mato Verde - MG, nascida em 28/03/1977, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Clementino José de Oliveira e de 
Ormina Afonso de Oliveira.

O pretendente: DIEGO ROLDAN DOS SANTOS, solteiro, profi ssional de ed. física, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 25/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de José Gomes dos Santos Filho e de Luzia Roldan dos Santos. A pretendente: 
CARINA DE OLIVEIRA DA SILVA, solteira, recepcionista, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 25/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Luiz 
Monteiro da Silva e de Elza de Oliveira da Silva.

O pretendente: EVANDRO SOARES CORREIA JUNIOR, solteiro, gerente de T.I., natural 
de São Paulo - SP, nascido em 04/02/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Evandro Soares Correia e de Norma Silva Cavalcanti Correia. A pretendente: 
ZUELEN MACIEL URAN, divorciada, analista de qualidade, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 24/11/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nelson 
Maciel Sauco e de Sonia Janeth Uran Jimenez de Maciel.

O pretendente: LEANDRO POCAY ALVES DA SILVA, solteiro, médico, natural de Ouri-
nhos - SP, nascido em 23/05/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Claury Santos Alves da Silva e de Elisabete Silvia Pocay da Silva. A pretendente: ANA 
RACHEL PERROCA LIPI, solteira, médica, natural de Bauru - SP, nascida em 18/01/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marco Antonio Fortuna Lipi e de 
Cinthia Helena Perroca Lipi.

O pretendente: CAIO GALENO DE SOUSA, solteiro, empresário, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 17/09/1990, residente e domiciliado no Ipiranga, São Paulo - SP, fi lho 
de Gilberto Galeno de Sousa e de Vera Lucia Osório de Sousa. A pretendente: AMANDA 
CAROLINE ALVES DE SOUZA, solteira, bancária, natural de Ilha Solteira - SP, nascida em 
29/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Renata Alves de Souza.

Edemilson Koji Motoda (*)

Hoje, uma boa parte da população passa pelo menos um 
terço do dia em seu ambiente de trabalho. E é esperado 
que haja um compromisso do funcionário para uma pro-

dução satisfatória, mas é necessário também que se tenha um 
bom ambiente de trabalho. Algumas pessoas atrelam um bom 
ambiente de trabalho com os famosos espaços promovidos pelo 
Twitter, Spotify, Google e tantos outros. 

Mas na realidade, é muito mais que um local com decoração 
lúdica e vídeo games. Um bom ambiente de trabalho tem como 
fi nalidade fazer com que seus colaboradores se sintam tão en-
volvidos que possam produzir sempre o seu melhor. 

Para um bom funcionamento, a empresa deve manter um time 
de gestores que possam capacitar e desenvolver talentos con-
tinuamente, sempre com escopo nas necessidades do mercado 
criando profi ssionais adequados ao seu perfi l de trabalho e que 
estejam verdadeiramente envolvidos e comprometidos no dia a 
dia da empresa e com o objetivo de seus clientes.

Em uma empresa de cobrança, por exemplo, é necessário que 
haja um trabalho mais denso e focado para que os colaboradores 

Bom ambiente de trabalho favorece para melhores resultados
O ambiente de trabalho está diretamente ligado aos bons resultados dos colaboradores, por isso muitas empresas investem em ações para o bom desenvolvimento da equipe

se sintam realizados com a profi ssão e felizes por estar inserido 
na empresa. Valorizar e recompensar um colaborador por bons 
resultados é um grande motivador para a equipe em geral. 

Quando falamos em recompensa estamos falando muito mais 
que premiações fi nanceiras, mas principalmente em ações simples 
que valorizem o colaborador no dia a dia pelas atitudes e com-
portamentos que mereçam destaque e possam fazer a diferença 
nas suas funções diárias. Outra medida simples para manter um 
bom ambiente de trabalho é investir em espaços harmônicos 
que tragam uma sensação de relaxamento, como locais para 
descanso e leitura.   

A qualidade de vida é um elemento extremamente importante 
para que os colaboradores se sintam motivados à alcançar a alta 
produtividade. Por isso é necessário que as empresas tenham 
um planejamento estratégico que priorize a satisfação dos cola-
boradores para que haja um desenvolvimento mútuo. 

(*) - Formado em direito e administração de empresa, é diretor do Grupo KSL 
desde 1996 e atua no mercado há mais de 28 anos.
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