
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quinta-feira,
22 de março de 2018

Ano XVI – Nº 3.591

BOLSAS
O Ibovespa: +0,97% Pontos: 
84.976,58 Máxima de +1,17% 
: 85.145 pontos Mínima de 
-0,1% : 84.080 pontos Volu-
me: 11,24 bilhões Variação em 
2018: 11,22% Variação no mês: 
-0,44% Dow Jones: -0,18% Pon-
tos: 24.682,31 Nasdaq: -0,26% 
Pontos: 7.345,29 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2656 Venda: R$ 3,2661 
Variação: -1,28% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,34 Venda: R$ 3,44 
Variação: -1,24% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2915 Venda: R$ 
3,2921 Variação: -0,18% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2500 
Venda: R$ 3,4170 Variação: 
-1,16% - Dólar Futuro (abril) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,42% ao 
ano. - Capital de giro, 9,52% ao ano. 
- Hot money, 1,11% ao mês. - CDI, 
6,64% ao ano. - Over a 6,65%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.321,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,73% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 140,000 
Variação: +0,21%.

Cotação: R$ 3,2675 Variação: 
-1,4% - Euro (17h28) Compra: 
US$ 1,2345  Venda: US$ 1,2345  
Variação: +0,82% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,0310 Venda: R$ 
4,0330 Variação: -0,42% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,0300 Ven-
da: R$ 4,2100 Variação: -0,31%.

Futuro: +0,93% Pontos: 85.440 
Máxima (pontos): 85.635 Míni-
ma (pontos): 84.390. Global 40 
Cotação: 869,422 centavos de 
dólar Variação: +0,27%.

“Com sorte 
você atravessa 
o mundo; sem 
sorte você não 
atravessa a rua”.
Nelson Rodrigues (1912/1980)
Jornalista brasileiro

continuar, por enquanto, com 
esse crescimento em torno 
de 3% esperado para o ano”, 
completou Considera. Em 
termos monetários, o PIB 
totalizou aproximadamente 
R$ 546,9 bilhões em valores 
correntes em janeiro (AE).

O PIB brasileiro recuou 
0,3% na passagem 
de dezembro de 2017 

para janeiro de 2018, mas 
não interrompeu a trajetória 
de recuperação, segundo o 
Ibre/FGV, que divulgou ontem 
(21), os dados do Monitor do 
PIB. “Os sinais continuam 
todos positivos. Não houve 
interrupção na trajetória de 
recuperação”, afi rmou Clau-
dio Considera, coordenador. 
“Não é razoável revisar para 
baixo as estimativas para o 
PIB por causa desse resultado 
de janeiro. Essa série com 

Recuo no PIB em janeiro 
não interrompe trajetória 
de recuperação, diz FGV

ajuste sazonal (mês contra 
mês imediatamente anterior) 
é um eletrocardiograma. A 
série trimestral é mais estável”, 
lembrou. 

Segundo o Monitor do PIB, 
a atividade econômica ainda 
apontou crescimento em 
janeiro em todas as demais 
comparações. Em relação a 
janeiro de 2017, a alta foi de 
2,8%. O indicador antecipa a 
tendência do principal índi-
ce da economia a partir das 
mesmas fontes de dados e 
metodologia empregadas pelo 
IBGE, responsável pelo cálculo 

ofi cial das Contas Nacionais.
No trimestre móvel encerra-

do em janeiro, o crescimento 
fi cou em 0,9% ante o trimestre 
móvel terminado em outubro 
de 2017. O avanço foi dissemi-
nado entre os componentes do 
PIB pelo lado da oferta, exceto 
pelas atividades extrativas, 
serviços de informação e inter-
mediação fi nanceira. Pela ótica 
da demanda, a única queda 
ocorreu nas exportações. Em 
relação ao mesmo período do 
ano passado, o PIB cresceu 
2,2% no trimestre móvel encer-
rado em janeiro. Os destaques 

Em relação ao mesmo período do ano passado, o PIB cresceu 2,2%

no trimestre móvel encerrado em janeiro.

foram os desempenhos da 
agropecuária (8,2%), indús-
tria de transformação (6,1%), 
comércio (4,6%) e transporte 
(2,9%). 

O consumo das famílias apre-
sentou crescimento de 2,7% 
no trimestre móvel terminado 

em janeiro, na comparação 
com o mesmo trimestre do 
ano anterior.  As exportações 
apresentaram crescimento 
de 1,9% no trimestre móvel 
até janeiro, e as importações 
subiram 7,6%. “Não vejo razão 
para nenhum alarme. Vamos 

A presidente do STF, ministra Cármen 
Lúcia, marcou para hoje (22) o julga-
mento do habeas corpus preventivo 
do ex-presidente Lula, com o qual ele 
pretende impedir sua prisão após con-
denação em segunda instância no caso 
do triplex no Guarujá. O anúncio do 
julgamento foi feito por Cármen Lúcia 
logo após a abertura da sessão plenária 

de ontem (21), segundo ela “pela urgên-
cia” do pedido de liberdade. 

Logo depois do anúncio, o ministro 
Marco Aurélio Mello pediu que sejam 
julgadas as duas ações diretas de cons-
titucionalidade (ADCs) de sua relatoria 
que tratam sobre a possibilidade de 
pessoas condenadas em segunda ins-
tância pela Justiça, como é o caso de 

Lula, começarem de imediato a cum-
prir suas penas, antes do trânsito em 
julgado. Uma dessas ações foi aberta 
pela OAB. “Fica o apelo que faço como 
relator para que liquidemos e afastemos 
esse impasse que só gera insegurança 
jurídica”, disse, referindo-se às decisões 
conflitantes de ministros da corte sobre 
o assunto (ABr).

O governo poderá realocar 
recursos de ministérios para a 
intervenção no Rio de Janeiro, 
além de usar a arrecadação com 
a reoneração da folha, afi rmou 
ontem (21), o ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, em 
São Paulo, após participar de 
evento promovido pelo Banco 
do Brasil. “O governo tem três 
alternativas: tirar recursos 
de outras áreas, coletar mais 
imposto, e aí a única coisa que 
estamos falando é a correção 
dessa distorção que é a reone-
ração da folha, e endividamento 
do governo”, disse o ministro. 

“Em resumo, levando-se em 
conta tudo isso é que vamos 
estabelecer essa equação da 
fonte de receitas, mas tam-
bém de realocações de outros 
ministérios, de outras áreas do 
governo, não só para o Ministé-
rio da Segurança, mas também 
para a intervenção”, afi rmou.

O governo confi rmou que 

Presidente do Peru 
renuncia

O presidente do Peru, Pedro 
Pablo Kuczynski, deixou ontem 
(21) o Palácio de Governo de 
Lima, após despedir-se de funcio-
nários e trabalhadores, vários dos 
quais choraram depois da confi r-
mação da sua renúncia. Fontes 
do Executivo confi rmaram que o 
presidente, de 79 anos, apresen-
tou sua renúncia em meio à crise 
política causada pela divulgação 
de vídeos e áudios que mostram 
seus aliados tentando comprar 
votos de opositores para evitar 
sua destituição.

A decisão ocorre em um dia 
de extrema tensão política no 
Peru, devido à publicação de 
gravações envolvendo o presi-
dente e vários de seus ministros, 
que tentam comprar votos de 
parlamentares para evitar a 
aprovação do pedido de impea-
chment de Kuczynski votado em 
dezembro. O mandatário que 
acaba de renunciar foi alvo de 
um processo de impeachment 
por ter feito negócios com a 
Odebrecht enquanto era minis-
tro de Economia (ABr/EFE).

Redução de taxas
O Banco do Brasil anunciou on-

tem (21) redução das taxas de juros 
para pessoas físicas e jurídicas. Esse 
é o décimo repasse consecutivo de 
juros no BB desde o ano passado, 
mais uma vez em linha com a de-
cisão do Copom, que cortou a taxa 
Selic em 0,25 ponto percentual ao 
ano, passando para 6,50%. As novas 
taxas entram em vigor a partir da 
próxima segunda-feira (26).

Na República Centro-Africana, 33% da população não tem 

acesso à água potável.

De acordo com um relatório 
divulgado pela Unicef, por oca-
sião do Dia Mundial da Água - 
celebrado hoje (22), 2,1 bilhões 
de pessoas não têm acesso à 
água limpa. Sob o título “Em 
22 de março, vamos celebrar 
o Dia Mundial da Água com as 
crianças ao redor do mundo”. 

O texto da Unicef também 
diz que 700 crianças morrem 
diariamente por conta de 
doenças contraídas pela água 
contaminada ou pouca higiene. 
Para pelo menos 263 milhões de 
pessoas são necessários mais 
de 30 minutos de viagem para 
coletar água limpa. Outras asso-

ciações, como a ONG Save the 
Children, também divulgaram 
balanços sobre o recurso. De 
acordo com a organização, 1 em 
cada 5 crianças morre por água 
contaminada. Também visando 
à conscientização, o Brasil sedia 
o 8º Fórum Mundial da Água, que 
acontece em Brasília. O tema é 
“Compartilhando Água”, e os 
eventos ocorrem até amanhã 
(23). Por ocasião do Fórum, o 
Senado aprovou três projetos 
relacionados à sustentabilidade 
e à economia de água, dentre 
eles o de uso obrigatório de 
torneiras automáticas em ba-
nheiros públicos (ANSA).

UNICEF/RCA

O presidente Michel Temer 
reuniu na tarde de ontem (21) 
o Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social (CDES), 
conhecido como Conselhão. Na 
reunião, tanto Temer quanto 
alguns de seus ministros fi ze-
ram um balanço dos 22 meses 
de governo. Em sua fala de 
abertura, o presidente lembrou 
a reforma da Previdência, que 
seu governo tentou aprovar 
por vários meses. Para ele, a 
reforma encontrou resistência 
nos ‘setores privilegiados da 
sociedade’. “Resolvemos en-
frentar um tema central para o 
país, a reforma da Previdência, 
que foi combatida por setores 
privilegiados da sociedade, já 
que ela não se dirigia aos mais 
pobres. Ao contrário, os mais 
vulneráveis, que ganhavam até 
o teto da aposentadoria do setor 
privado, não tinham prejuízo nas 
propostas que fi zemos”, disse.

Temer demonstrou compre-
ensão com o insucesso do tema 

Presidente Temer participa da 47ª reunião do CDES,

no Palácio do Planalto.

O relator do projeto da priva-
tização da Eletrobras na Câmara 
dos Deputados, José Carlos Ale-
luia (DEM-BA), afi rmou ontem 
(21) que “não terá difi culdade 
nenhuma” em submeter a maté-
ria à aprovação ao plenário, caso 
seja demorada a fase preliminar 
de tramitação, que é de análise. 
Ao participar do seminário 
Setor Elétrico: Enfrentando os 
desafi os, na sede da CNI, Aleluia 
adiantou a jornalistas que pre-
tende apresentar seu relatório 
em 17 de abril.

Também presente ao se-
minário, o ministro de Minas 
e Energia, Fernando Coelho 
Filho, explicou como será a 
privatização da Eletrobras. 
“Estamos privatizando através 
de uma capitalização. Nós não 
estamos vendendo sequer um 
papel da empresa. Estamos 
diluindo o capital da União”, 
afi rmou o ministro, ao ressaltar 
que, para ele, os problemas da 
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Relator pretende apresentar em abril 
parecer sobre privatização da Eletrobras
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Deputado José Carlos Aleluia.

empresa, há chances de a estatal 
fi rmar um acordo com a Justiça, 
nos moldes daquele selado pela 
Petrobras. Observou, porém, 
que são casos diferentes e que 
talvez nem mesmo se possa 
comparar um ao outro, acres-
centando que não se encontra 
“sob a mesma pressão”.

Ferreira Júnior destacou que, 
se a privatização das seis empre-
sas de distribuição vinculadas 
à Eletrobras não ocorrer como 
esperado, elas serão liquidadas, 
conforme consenso já fechado 
em assembleia da estatal. O 
Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) pretende 
transferir o controle acionário 
da esfera pública à privada 
das distribuidoras do Acre, de 
Alagoas, Amazonas, Piauí, Ron-
dônia e Roraima. Ele informou 
que um leilão, junto à B3 (antiga 
BM&F Bovespa), está previsto 
para 21 de maio e que não deve 
ser remarcado (ABr)

estatal são provenientes de 
equívocos cometidos em 2017.

O presidente da Eletrobras, 
Wilson Ferreira Júnior, por sua 
vez, disse que, para deslindar 
a ação coletiva formalizada nos 
Estados Unidos, por investi-
dores que se sentiram lesados 
diante de irregularidades na 

2 bilhões de pessoas 
não têm acesso à água

Temer: “privilegiados” derrubaram 
reforma da Previdência

na Câmara e atribuiu ao ano 
eleitoral a falta de apoio de par-
lamentares para a aprovação da 
matéria. “Este é um ano eleito-
ral, complicadíssimo. Sendo ano 
eleitoral, compreendo perfeita-
mente que seja mais difícil votar 
a reforma da Previdência”. Ao 
lembrar temas que considerou 
importantes em sua gestão, o 
presidente lembrou a lei do teto 
dos gastos públicos, a reforma 
do ensino médio e a intervenção 
federal na segurança pública do 

Rio de Janeiro.
Também confi rmou a libe-

ração de R$ 1 bilhão para a 
intervenção federal, no Rio de 
Janeiro. Temer viajou no início 
da noite de ontem para o Rio de 
Janeiro para falar de segurança 
pública com o interventor Gene-
ral Walter Braga Netto. “Estou 
indo ao Rio de Janeiro com essa 
verba aprovada e ajustada de R$ 
1 bilhão, sendo certo que, se ne-
cessário for, alocaremos outras 
verbas para essa matéria” (ABr).

Governo pode realocar recursos 
para intervenção no Rio

destinará R$ 1 bilhão para a 
intervenção militar no sistema 
de segurança do Rio. O valor 
está aquém do divulgado pelo 
interventor federal, general 
Walter Braga Netto, ao afi rmar 
que a intervenção precisa de R$ 
3,1 bilhões para cobrir dívidas 
com fornecedores e colocar os 
salários em dia na área de se-
gurança pública. Desse valor, o 
montante de R$ 1,5 bilhão teria 
que ser liberado ainda este ano.

Meirelles disse que conver-
sou ontem com o secretário do 
Tesouro dos Estados Unidos, 
Steven Mnuchin, sobre a taxa-
ção do aço. Segundo o ministro, 
a conversa foi para explicar 
ao secretário que a taxação 
prejudica a economia a própria 
indústria do aço americana. De 
acordo com Meirelles, Mnuchin 
disse que a explicação faz “todo 
o sentido” e se comprometeu a 
levar a posição a outras autori-
dades americanas (ABr).

Julgamento de habeas corpus de Lula

Copom sinaliza um 
novo corte de juros 

Brasília - O Copom do Banco 
Central decidiu, por unanimida-
de, reduzir a taxa básica de juros, 
a Selic, em 0,25 ponto porcentu-
al, de 6,75% para 6,50% ao ano. 
O corte foi o 12º consecutivo e 
a Selic está atualmente no nível 
mais baixo da série histórica, 
iniciada em junho de 1996. O 
comunicado divulgado após a de-
cisão indica que o afrouxamento 
monetário deve continuar. 

Com a redução de 0,25 ponto 
da Selic, o BC deu continuidade 
ao processo de desaperto da 
política monetária, como vinha 
sinalizando em suas comunica-
ções. Nesse ciclo que começou 
em outubro de 2016, o juro já 
caiu 7,75 pontos. Quando os 
cortes começaram, a taxa estava 
em 14,25%.

No comunicado que acom-
panhou a decisão, a instituição 
defende que um novo corte na 
próxima reunião é apropriado. 
No documento, o Copom diz 
que “este estímulo adicional 
mitiga o risco de postergação da 
convergência da infl ação rumo às 
metas” (AE).
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O que aprendi em 
25 anos de carreira 
na mesma empresa
Posso dizer que completo 

esse marco na minha 

carreira com o mesmo 

entusiasmo do começo

São 25 anos de LG lugar 
de gente, empresa onde 
comecei como programa-

dor e, hoje, ocupo a posição 
de Diretor de Tecnologia. 
Isso, com certeza, deve causar 
estranheza em muitos profi s-
sionais, principalmente entre 
os mais jovens, acostumados às 
mudanças rápidas e às trocas 
de emprego.

Durante todo esse tempo, vi 
a empresa mudar de negócio, 
crescer exponencialmente e 
expandir sua equipe para cerca 
de 500 funcionários, receber 
novos investidores, comprar e 
investir em outras companhias 
e conquistar grandes clientes. 
Nesse período, também cresci 
junto: passei pelas funções 
de programador, supervisor, 
gerente, até chegar à atual 
posição.

Para se ter uma ideia, quando 
entrei na companhia, éramos 
menos de 10 pessoas na área de 
desenvolvimento de sistemas e 
atuávamos também em outro 
ramo: o de assistência técnica 
e revenda de microcomputado-
res. Hoje, a LG lugar de gente 
é a maior empresa brasileira 
especializada em tecnologia 
para gestão de pessoas. Nessas 
mais de duas décadas, aprendi 
algumas lições de carreira que 
me fi zeram ter convicção das 
escolhas que fi z. Divido aqui 
meus principais aprendizados:
 1 Não fuja dos desafi os 

- Sempre enfrentaremos 
crises e dificuldades 
em nossa carreira. O 
desafi o de amanhã será 
maior que o de hoje. Mas 
são eles que nos fazem 
crescer e nos inspiram a 
seguir em frente. Quando 
olho para trás, percebo 
que vencemos muito 
mais do que perdemos e 
isso me motiva a conti-
nuar.

 2 Seja perseverante - Eu 
sou uma pessoa persis-
tente, mas tenho certeza 
de que a LG lugar de 
gente também teve muita 
perseverança comigo. 
Um dos motivos dessa 
parceria ser tão longa é 
que sempre busquei fazer 
tudo da melhor forma 
possível, atender as ex-
pectativas e amadurecer 
com cada aprendizado. 
Não desistir no meio do 
caminho é fundamental 
para uma carreira bem-
-sucedida.

 3 Dê o seu melhor - Nun-
ca me preocupei com o 
cargo, pois é algo que 
não podemos controlar. 
Contudo, as oportunida-
des aparecem o tempo 
todo e o que eu fi z foi 
me preparar para elas. 
Quando você realmente 
se destaca no seu tra-
balho, de uma forma ou 
de outra, você receberá 
o reconhecimento. Por 
isso, é importante dar o 
melhor de si, superar o 
que é esperado de você 
e ter humildade para 
melhorar sempre.

 4 Valorize seus mento-

res - Durante esses 25 
anos, eu tive três impor-
tantes mentores na LG 
lugar de gente: Daniela 
Mendonça, Presidente, 
Eduardo Virgílio, mem-
bro do Conselho Admi-
nistrativo, e Gustavo 
Teixeira, Presidente do 
Conselho Administra-
tivo. Com eles, aprendi 
lições valiosas, como 
ter foco na satisfação 
do cliente, aprimorar as 
competências técnicas e 
também especializar em 
outras áreas de negócio. 
Ter essa oportunidade 
trouxe equilíbrio à minha 
carreira e me fez compre-
ender que ninguém faz 
nada sozinho.

 5 Trabalhe em equipe 

- Por falar nisso, minha 
última lição está rela-
cionada ao aprendizado 
como líder. Houve uma 
época em que me pre-
ocupava apenas com 
os resultados da minha 
equipe e dava menos 
importância às demais 
áreas. Acredito que seja 
um pensamento muito 
comum no meio corpo-
rativo. Mas é importante 
evoluir essa mentalidade 
e entender que de nada 
adianta um grupo es-
pecífi co se desenvolver 
e os outros não. Por 
isso, precisamos sempre 
pensar nos resultados da 
empresa.

Todos esses aprendizados 
não são adquiridos do dia para 
a noite. Com o passar do tempo, 
é preciso investir em treina-
mento, na convivência com 
pessoas mais experientes e 
no seu crescimento constante.

(*) - É Diretor de Tecnologia da LG, 
possui MBA em Gestão Empresarial 

pela FGV e mais de 20 anos de 
experiência no desenvolvimento de 

soluções para gestão de pessoas.

Weslei Fernandes (*)
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A frase é do enviado espe-
cial da Secretaria-Geral 
da ONU para os Oceanos, 

Peter Thomson, e foi repetida 
por ele em várias oportunidades 
ao longo do 8º Fórum Mundial 
da Água.

Thomson lembrou que entre 
as medidas propostas estão a 
redução signifi cativa da polui-
ção marinha de todos os tipos, 
especialmente a derivada de 
atividades terrestres, incluindo 
detritos marinhos e a poluição 
por nutrientes, a proteção dos 
ecossistemas marinhos e cos-
teiros e diminuição do impacto 
da acidifi cação dos oceanos que 
está entre as grandes ameaças à 
vida marinha. “Todos precisam 
reconhecer que os oceanos têm 
sido danifi cados pela atividade 
humana e nós devemos fazer 
alguma coisa para reverter essa 
destruição”.

Ele destaca a necessidade de 
ações concretas para o cum-
primento do Objetivo e lembra 
que depois da conferência em 
junho do ano passado, das qual 
participaram 193 países, foram 
propostos 1.400 compromissos 
voluntários, oferecidos por go-

Enviado especial da ONU para Oceanos alerta para a preservação urgente dos mares do planeta.

O Brasil tem 917 municípios 
em crise hídrica, informou o mi-
nistro da Integração Nacional, 
Helder Barbalho, ao participar 
do 8° Fórum Mundial da Água. 
Esse número corresponde aos 
municípios que estão em situa-
ção de emergência por seca ou 
estiagem até o dia 13 de março. 
O ministro destacou que a crise 
hídrica não é mais um problema 
somente do Nordeste, onde 
estão a maioria das cidades. 

Do total de municípios, 211 
estão na Bahia, 196 na Paraíba, 
153 no Rio Grande do Norte, 
123 em Pernambuco, 94 no 
Ceará, 40 em Minas Gerais, 
38 em Alagoas, 18 no Rio de 
Janeiro, 17 do Rio Grande do 
Sul, além de registros em outros 
estados. No fórum, o ministro 
destacou que é preciso fazer 

Estiagem em reservatório no 

sertão central do Ceará.

Enem: mais tempo 
para provas de 
exatas

Neste ano, os candidatos que 
participarão do Enem terão 30 
minutos a mais para fazer a pro-
va do segundo dia, que reúne 
conteúdos de ciências da natu-
reza e matemática. Segundo o 
edital da prova, os estudantes 
terão cinco horas para fazer a 
prova no segundo dia e cinco 
horas e meia no primeiro dia.

Assim como em 2017, neste 
ano as provas do Enem serão 
realizadas em dois domingos 
seguidos: nos dias 4 e 11 de 
novembro. A estrutura da 
prova também não mudou: no 
primeiro dia serão aplicadas as 
provas de Redação, Linguagens 
e ciências humanas, com dura-
ção de cinco horas e meia, e no 
segundo dia, as provas de ciên-
cias da natureza e matemática, 
com cinco horas de duração.

As inscrições deverão ser fei-
tas entre os dias 7 e 18 de maio. 
A taxa de inscrição foi mantida 
em R$ 82. O pagamento deve 
ser feito entre os dias 7 e 23 de 
maio. A solicitação de isenção 
da taxa de inscrição deve ser 
feita entre os dias 2 e 11 de 
abril (ABr). 

O Programa Estadual de 
Transplantes, criado pela Se-
cretaria de Estado de Saúde 
do Rio de Janeiro, fez, em 
janeiro deste ano, 129 trans-
plantes de órgãos e tecidos 
humanos, o maior número 
de procedimentos realizados 
desde o lançamento do pro-
grama, em 2010. As informa-
ções foram divulgadas hoje 
(21), pelo governo do estado.

Para o governo do estado, 
isso mostra que o Rio entrou 
em 2018 com o pé direito. 
“Além de conquistar o maior 
número de transplantes de 
órgãos e córneas realizados no 
primeiro mês do ano em toda 
sua história, o programa alcan-
çou, em fevereiro, o dobro de 
transplantes de coração em 
comparação ao mesmo mês 
do ano passado.”

Segundo as informações do 
governo estadual, os transplan-
tes de córnea também tiveram 
crescimento expressivo, com 
42% a mais de procedimentos, 
na comparação com janeiro 

É preciso manter o debate sobre o assunto para que se reduza a 

negativa das famílias.

A Polícia Federal (PF) defl agrou ontem (21), 
a Operação Código Reverso, com o objetivo de 
desarticular um esquema especializado em frau-
des bancárias pela internet. As investigações se 
deram nos estados do Tocantins, de São Paulo, 
Goiás e Pernambuco. Ao burlarem mecanismos 
de seguranças dos bancos, o grupo criminoso 
pode ter causado, nos últimos nove meses, 
prejuízo de cerca de R$ 10 milhões.

A PF informou que o grupo é constituído de 
hackers suspeitos de ter conexões até com crimi-
nosos cibernéticos do Leste Europeu. Por meio 
de programas maliciosos, os hackers (pessoas 
que têm grande conhecimento de informática) 
acessavam remotamente os computadores das 
vítimas, com o propósito de fazer transações 
bancárias eletrônicas fraudulentas como paga-
mentos, transferências e compras via internet.

A PF informou que os integrantes da organi-
zação têm “alto padrão de vida” e fazem uso de 
empresas de fachada “para movimentar e ocul-
tar os valores obtidos por meio das atividades 
criminosas”. Entre os suspeitos de participação 
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“Temos obrigação moral 
de preservar os oceanos”, 

diz enviado da ONU
“Temos obrigação moral de fazer com que o Objetivo 14 das Nacões Unidas seja fi elmente cumprido 
porque essa é a única maneira de preservar os oceanos”

vernos, sociedade civil, institui-
ções acadêmicas e de pesquisa, 
comunidade científi ca e o setor 
privado.

“Esses compromissos pro-
põem saídas para problemas 
como a acidifi cação dos mares, 
a proibição da pesca preda-
tória e dos subsídios para 
essa atividade, ampliação da 

ciência marinha, proteção dos 
ecossistemas. Então, países 
pequenos como os das ilhas 
do Pacífi co e outros países 
em desenvolvimento aliados 
a países desenvolvidos podem 
implementar juntos ações para 
o consumo e uso sustentável 
dos recursos do oceano”, disse.

Thomson admite que o maior 

obstáculo para a mudança de 
atitude em relação aos oceanos é 
a falta de vontade da sociedade. 
“Porque se tivermos o poder da 
vontade nós podemos unir a 
ciência, governos, o mundo dos 
negócios, das fi nanças e resolver 
todos os problemas que temos 
em relação aos oceanos. E nós 
podemos fazer isso” (ABr).

Rio bate recorde de transplantes 
de órgãos em janeiro e fevereiro

e fevereiro do ano passado. O 
Executivo aponta, porém, um 
desafi o: diminuir o índice de 
negativas familiares, que, “no Rio 
de Janeiro, é de cerca de 30%, 
o que fez com que, apenas no 
ano passado, mais de 230 órgãos 
deixassem de ser doados”.

Os números de janeiro – 129 
transplantes no estado – su-
peram em 84% o de procedi-
mentos do mesmo tipo feitos 
no mês do ano passado (70). O 

secretário estadual de Saúde, 
Luiz Antônio Teixeira Junior, 
adverte, no entanto, que ape-
sar dos avanços em termos 
de doação de órgãos, ainda é 
preciso manter o debate sobre 
o assunto para que se reduza 
a negativa das famílias. A 
secretaria destacou também 
as cirurgias de transplante de 
coração feitas em fevereiro, 
que dobraram em relação ao 
mesmo mês do passado (ABr).

País tem 917 municípios em crise 
hídrica; maioria no Nordeste

Segundo ele, o país tem cerca 
de 11% da água doce do planeta, 
mas a distribuição territorial 
não é uniforme. “Temos de 
intensifi car a cooperação en-
tre os órgãos governamentais. 
É importante que os estados 
estejam integrados, otimizar 
as estratégias de uso racio-
nal”, disse. Ela acrescentou 
que também é “determinante” 
revitalizar o Rio São Francisco, 
buscar integração entre baciais 
das regiões do Brasil e investir 
em saneamento básico.

“No momento em que cons-
tatamos que a escassez hídrica 
e a insegurança hídrica não 
mais se reportam apenas ao 
Nordeste, é fundamental que 
as intervenções passem por um 
diálogo federado”, acrescentou 
o ministro (ABr).

investimentos para ampliar e 
modernizar o sistema de abas-
tecimento do país.

PF desarticula esquema de fraudes 
bancárias na internet

na fraude que estão sendo intimados a prestar 
esclarecimentos, há empresários que procura-
vam os criminosos “com a fi nalidade de obter 
vantagem competitiva no mercado e prejudicar 
a livre concorrência” (ABr).
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O que leva um funcionário 
a ser demitido

Ao menos uma vez na 

vida, praticamente 

todos os profi ssionais 

do mercado passarão 

pela desagradável 

experiência de uma 

demissão

Em alguns casos, isso 
pode ocorrer por di-
versas vezes. A questão 

é: por que essas demissões 
acontecem? Um profi ssional 
é contratado pelo seu conhe-
cimento técnico e dispensado 
devido a seu comportamento. 
Comodismo, desmotivação, 
faltas e atrasos frequentes, 
descumprimento de regras, 
problemas de relacionamento 
e estagnação estão entre os 
principais erros que levam à 
demissão de um funcionário.

Não se pode parar no tempo, 
o passado do profi ssional deve 
ser respeitado, mas o que deve 
ser levado em consideração na 
formação de uma equipe de 
trabalho competente é o pre-
sente e o potencial de futuro. 
De nada adianta o funcionário 
se prender em feitos passados 
para tentar manter o emprego 
atual.

Maus momentos e queda de 
produtividade podem ocorrer 
e devem ser respeitados pela 
empresa. Porém, há um tem-
po de tolerância para isso, 
que pode durar 30, 40 dias, 
por exemplo, mas nunca seis 
meses. Manter profi ssionais 
com um excelente histórico 
passado, mas seguidos resul-
tados ruins há tempos, é um 
péssimo negócio para qualquer 
empresa.

Quando alguém é demitido, 
a campeã das justifi cativas é a 
famosa “redução de custos”, o 
que, de fato, pode ser verdade. 
Porém, na maioria das vezes, 
essa é apenas uma maneira 
educada de se dispensar 
um funcionário. Explica-se: 

a diminuição no quadro de 
funcionários é uma realidade, 
mas mesmo que isso ocorra, o 
corte sempre é parcial e, em 
média, de 20%. 

Isso quer dizer que, de cada 
10 funcionários, dois serão 
cortados por esse motivo, 
assim, conclui-se que 80% 
dos funcionários obtiveram 
uma avaliação melhor, e os 
20% demitidos sob a alegação 
“redução de custos” são, na 
verdade, os mais mal avaliados 
do grupo.

Outro ponto citado com 
frequência é que o profi ssional 
fi cou “caro” para a empresa. 
Não existe funcionário caro se 
este trouxer altos lucros. De 
maneira geral, um funcionário 
é analisado por seu custo/be-
nefício, dividindo o quanto ele 
traz de lucro para a empresa 
pelo salário que recebe. 

Um empregado que ganha 
salários de 30 mil reais e pro-
porciona 300 mil de lucro sai 
mais barato para a empresa do 
que outro, que recebe 5 mil e 
proporciona um lucro de 15 mil 
reais. A correta avaliação a ser 
feita é se o rendimento deste 
profi ssional que recebe uma 
alta remuneração se manteve 
ou caiu. E, consequentemente, 
se vale a pena mantê-lo ou não.

Para se ter estabilidade na 
carreira é preciso que as pes-
soas se conscientizem: antes de 
pensar em crescimento, suces-
so e enriquecimento, deve-se 
manter o emprego e, para tal, 
uma conduta profi ssional é de 
extrema importância. Mesmo 
após anos de casa, continue 
tendo a mesma dedicação, 
comprometimento e busque 
por atualizações constante-
mente. 

Com o mundo em mudanças 
tão rápidas, o bom de hoje pode 
ser o ruim de amanhã.

(*) - É diretor da Gábor RH, 
administrador de empresas 

especialista em Recursos Humanos
e administração de Condomínios.

Ricardo Karpat (*)

A - Circuito de Corrida
Foi dada a largada para a edição 2018 do “Circuito Banco do Brasil de 
Corrida”. O projeto contará com o dobro de etapas da primeira edição, 
realizada no ano passado, ao percorrer 16 cidades nas cinco regiões do 
país, com trajetos de 5km e 10km para adultos e 1km para crianças. A 
primeira etapa será em Salvador, no dia 6 de maio, seguindo para Fortaleza, 
13, e Belo Horizonte, 20. Recife, no dia 17, e Ribeirão Preto, 24, recebem 
os atletas em junho. Manaus, 1º, e São Paulo, 22, estão contempladas 
em julho, com Rio de Janeiro) no dia 5 de agosto e Campinas, em 14 de 
outubro. Confi rmadas, mas com datas a defi nir estão: Bauru, Brasília, 
Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis e Vitória. As inscrições 
já podem ser feitas no site (www.circuitobancodobrasil.com.br). 

B - Encontro com Escritores
Em sua oitava edição, a Série “Encontro com os escritores” recebe 
Rodrigo Lacerda para um bate-papo com seus leitores sobre sua vida e 
obras. O evento, gratuito, da Editora Unesp oferece acesso presencial 
a um autor ao mesmo tempo em que lhe permite saber mais a respeito 
da história criativa e editorial do convidado: sua formação como leitor, 
as infl uências intelectuais presentes em sua trajetória, seu processo de 
criação e escrita, sua avaliação do cenário editorial e livreiro contem-
porâneo, suas sugestões nessa área, entre outros temas de acordo com 
a própria dinâmica da apresentação.Será no próximo dia 28, na Praça 
da Sé,108, Centro, das das 19h às 21h. Inscrições tel. (11) 3242-9555 
(unil@editora.unesp.br) ou (http://editoraunesp.com.br).

C - Universo Cervejeiro
A Cervejaria Ambev acaba de abrir o seu programa de Trainee Supply de 
2018. A companhia procura jovens profi ssionais dinâmicos, autênticos 
e com paixão por aprender e explorar o universo de suas cervejas em 
busca de inovações. As vagas dão a oportunidade aos aprovados de se 
aprofundarem nas etapas de produção da bebida, além de outras áreas das 
cervejarias. O programa, que tem como objetivo formar os futuros líderes 
cervejeiros da companhia, consiste em um amplo treinamento com duração 
de 10 meses pelas diferentes áreas que compõem o processo produtivo 
da cerveja, incluindo corporativo e vendas. As posições têm um salário 
inicial de R$ 6.100,00 e as inscrições podem ser feitas pelo site (https://
www.ambev.com.br/carreiras/trabalhe-conosco/trainee-industrial/.)

D - Destino Samarcanda  
Fundada na Estrada da Seda e sendo considerada uma das linhas de 
transporte mais importantes do comércio mundial durante séculos, 
a localidade é a segunda rota operada pela Turkish Airlines no Uz-
bequistão, após a capital Tashkent. Chamada ‘Cidade de Pedra’, que 
hospeda as madrasahs, mesquitas, museus, túmulos, observatórios 
e obras-primas arquitetônicas, deve progredir no turismo em pouco 
tempo. Os voos de Istambul-Samarcanda serão operados duas vezes 
por semana, em ambos os sentidos. As tarifas das passagens de ida 
e volta custarão a partir de US$ 364, incluindo todos os impostos e 
taxas. Outras informações: (www.turkishairlines.com) ou central de 
atendimento, tel. 444 0 849.

E - Blockchain para Advogados
O primeiro curso, Blockchain no Direito, acontece no dia 7 de abril, na Av. 
Faria Lima, das 8h30 às 18h. Seu conteúdo foi preparado especialmente 
para advogados e profi ssionais do setor que pretendem se atualizar fren-
te aos novos desafi os e mercados de atuação gerados pelo blockchain. 
Além do segmento jurídico, serão oferecidos treinamentos para outros 
setores como o de logística, meios de pagamento e até mesmo educa-
ção, esporte e saúde. Garante-se, assim, tanto uma aprendizagem com 
visão negocial dos respectivos business, como uma abordagem técnica 
da tecnologia. Realizado pela Mosaico University, criada, em 2018, pela 
Mosaico Digital Assets

F - Design Day
Na manhã do próximo dia 27, o diretor de fotografi a que agregou rele-
vante reconhecimento e prêmios às revistas Bloomberg Businessweek 
e Bloomberg Markets, atual presidente do Society of Publications De-
signers (SPD), de Nova York, Clinton Cargill, vem ao Brasil a convite 
da Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner) para palestrar 
durante o denominado Design Day, que acontece na ESPM. O SPD é 
amplamente reconhecido pelo incentivo à excelência artística, julgando, 
anualmente, o trabalho de milhares de profi ssionais de design, de vários 
países do mundo. O evento é voltado aos profi ssionais de comunicação 
como designers, diretores de arte, publishers, jornalistas, executivos de 
área comercial, diretores de redação, professores e alunos de cursos de 
publicidade e jornalismo. Mais informações: (www.aner.org.br).

G - Seguro Especial
Alllife é um seguro de vida, indicado aos mantenedores de pessoas 
com necessidade de cuidados formais de intermediários (caracteri-
zados pelos centros-dia e hospitais-dia, centros de reabilitação, etc), 
cuidados domiciliares (prestados por enfermeiros, cuidadores formais 
e/ou acompanhantes) e cuidados informais (realizados pelos próprios 
familiares), para resguardar e garantir as necessidades dos portadores 
de Síndrome de Down, em caso de morte ou invalidez do mantenedor. 
Criado pela  American Life - seguradora brasileira com mais de 25 anos 
de atuação no cenário nacional, que se destaca pela inovação constante 
e pela criação de produtos específi cos para atender aos mais variados 
nichos de mercado. Saiba mais em (www.alseg.com.br). 

H - Culinária Oriental  
As duas principais marcas de culinária oriental do País, China in Box e 
Gendai, estão comemorando 25 anos. As redes fazem parte do Grupo 
TrendFoods, considerada a maior corporação especializada em fast-food, 
restaurantes e delivery do Brasil. Nascido em 2008, o Grupo continua em 
expansão e é resultado da fusão das duas bandeiras. O China in Box é 
a maior rede de culinária chinesa do País e o maior delivery desse tipo 
de gastronomia da América Latina, com 151 lojas, todas franqueadas e 
distribuídas em 22 estados brasileiros. Além disso, foi o primeiro fast-food 
chinês a entregar os famosos biscoitos da sorte juntamente com os pedidos. 
Já o Gendai, com 54 lojas, é a maior rede de culinária japonesa do Brasil.

I - Cidades Inteligentes
Entre os dias 16 e 18 de abril, no Expo Center Norte, acontece o Smart 
City Business America Congress & Expo, único evento ofi cial sobre 
cidades inteligentes da América Latina terá um espaço de 6000m2 para 
exposição e 200m2 na praça da tecnologia, além das áreas dos eventos 
paralelos (fóruns temáticos, ilhas de reuniões estratégicas e 6ª edição 
do Prêmio InovaCidade). Mais de 70 empresas vão apresentar soluções 
tecnológicas para atender às demandas das smart cities com qualidade e 
segurança. Também contará com um congresso com mais de 50 painéis. 
Outras informações: (smartcitybusiness.com.br/2018/programacao/). 

J - Inovação no Agronegócio 
As inscrições do Prêmio Alltech de Jornalismo estão abertas até o próximo 
dia 26. A premiação tem como foco matérias sobre ideias inovadoras no 
agronegócio. Os jornalistas podem escolher entre três categorias: Criação 
e Nutrição Animal, Agricultura e Ideias Inovadoras para o Agronegócio. 
Os vencedores serão premiados durante o One: Simpósio de Ideias All-
tech, um dos maiores eventos do segmento na América. A participação 
no Simpósio é uma oportunidade para os profi ssionais se conectarem 
com as mais novas tendências do agronegócio. Para se inscrever, basta 
acessar o formulário de inscrição e o regulamento completo disponíveis 
no site (https://go.alltech.com/premio2018). 

A - Circuito de Corrida
Foi dada a largada para a edição 2018 do “Circuito Banco do Brasil de 

D - Destino Samarcanda 
Fundada na Estrada da Seda e sendo considerada uma das linhas de 

O Índice de Confi ança da Indústria teve uma 
alta de 1,7 ponto na prévia de março, na compa-
ração com o resultado consolidado de fevereiro. 
Caso o resultado preliminar se confi rme na 
divulgação fi nal da pesquisa, o indicador alcan-
çará o patamar de 102,1 pontos, o maior desde 
junho de 2013 (104,9 pontos).  A informação 
foi dada ontem (21) pela  Fundação Getúlio 
Vargas (FGV).

A alta da confi ança é resultado da melhora tanto 
das expectativas quanto das avaliações sobre o 

momento presente. O Índice de Expectativas 
subiu 2,3 pontos em março e atingiu  103,7 
pontos na prévia, o maior desde junho de 2013 
(104,9).  O Índice da Situação Atual (ISA) subiu 
1,0 ponto e chegou a 100,4 pontos.

O resultado preliminar de março indica alta de 
0,5 ponto percentual no Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada da Indústria, para 76,1%, o 
maior desde maio de 2015 (76,6%). O resultado 
fi nal da pesquisa será divulgado no próximo dia 
27 (ABr).

O presidente Michel Temer 
informou ontem (21) que os 
Estados Unidos começarão a 
negociar com o Brasil nova 
tarifa para importação de aço 
e alumínio. Ao falar sobre a 
medida, informada em nota do 
governo norte-americano, Te-
mer ressaltou que a nova tarifa 
não será aplicada enquanto 
as negociações estiverem em 
curso.

“Estou vendo agora uma 
declaração feita pela Casa 
Branca que o Brasil é um dos 
países com quem começarão 
as negociações visando a 
eventual exceção às tarifas 
sobre importação de aço e 
alumínio. As novas tarifas, diz 
a mensagem da Casa Branca, 
não se aplicarão enquanto es-
tivermos conversando sobre o 
tema. Uma boa notícia”, disse 
o presidente, durante reunião 

Presidente Michel Temer.

A estimativa é do Monitor 
do PIB, da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV), que 

busca antecipar o desempenho 
do PIB, divulgado trimestral-
mente pelo IBGE.

Na comparação com o tri-
mestre encerrado em janeiro 
de 2017, o PIB avançou 2,2%, 
segundo a FGV. O destaque 
foi o crescimento das ativida-
des de agropecuária (8,2%), 
transformação (6,1%), co-
mércio (4,6%) e transporte 
(2,9%). O crescimento da 
agropecuária foi infl uenciado 
pela alta de 26% da pecuária. 
A agricultura, por sua vez, 
teve queda de 1,9%. Ainda na 
comparação com o trimestre 
encerrado em janeiro de 2017, 
pela ótica da demanda, o con-
sumo das famílias aumentou 
2,7% e a formação bruta de 
capital fi xo (investimentos) 
avançou 4,4%. 

O destaque foi o crescimento das atividades de agropecuária (8,2%), transformação (6,1%), 

comércio (4,6%) e transporte (2,9%).
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Economia cresceu 0,9% no 
trimestre fi nalizado em janeiro

A economia brasileira teve um crescimento de 0,9% no trimestre fi nalizado em janeiro deste ano, na 
comparação com o trimestre anterior (encerrado em outubro de 2017)

A taxa de investimento so-
bre o PIB fi cou em 17,7%. No 
comércio externo, as exporta-
ções cresceram 1,9%, mas as 

importações tiveram uma alta 
ainda maior (7,6%). No acumu-
lado de 12 meses, o PIB teve 
alta de 1,2%. Considerando-

-se apenas janeiro deste ano, 
houve uma queda de 0,3% na 
comparação com dezembro de 
2017 (ABr).

Estados Unidos ‘vão negociar’ tarifas 
de aço e alumínio com Brasil

do Conselhão.
Temer havia conversado com 

um representante da indústria 
brasileira produtora de aço. 
Na conversa, o presidente foi 
munido de argumentos para 
convencer o presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, 
a excluir o Brasil da nova tarifa. 

A previsão era que as tarifas 
fossem aplicadas a partir de 
amanhã (23), duas semanas 
depois da promulgação por 
parte de Trump. Com o anún-
cio do governo americano, 
segundo informado por Te-
mer, a aplicação da tarifa fi ca 
suspensa (ABr).

Prévia da confi ança da indústria tem alta, diz FGV

Aprovada MP do 
repasse de R$ 
2 bilhões aos 
municípios

A MP que autoriza o repasse 
de R$ 2 bilhões aos municípios 
foi aprovada sem modifi cações 
pelos deputados e senadores 
da comissão mista responsável 
pela análise da matéria. O texto 
defi ne que a fatia de cada cidade 
será calculada de acordo com 
as proporções estabelecidas 
pelo Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM). Os re-
cursos deverão ser aplicados, 
preferencialmente, em saúde 
e educação.

O relator, senador Antonio 
Anastacia (PSDB-MG), defen-
deu a aprovação da proposta. O 
deputado Décio Lima (PT-SC) 
votou a favor da medida, mas 
ressaltou que os R$ 2 bilhões 
só cobrem metade das perdas 
financeiras das prefeituras 
em 2017. “A ajuda pode até 
amenizar a situação, porém os 
municípios continuarão com 
problemas gravíssimos neste 
modelo concentrador atual”, 
afi rmou.

Por sua vez, o presidente da 
comissão, deputado Hildo Ro-
cha (PMDB-MA), argumentou 
que os recursos já vão dar um 
bom alívio às cidades. “As cida-
des menores vão poder oferecer 
à população um serviço de saú-
de melhor. Os prefeitos poderão 
comprar, por exemplo, vacinas 
e medicamentos que estão em 
falta”, comentou. A MP segue 
agora para análise do Plenário 
(Ag.Câmara).

O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou o projeto do 
deputado Evair Vieira de Melo 
(PV-ES), que permite a comer-
cialização entre os estados de 
produtos artesanais de origem 
animal, como queijos e embutidos. 
A matéria será enviada ao Senado.

O texto aprovado é um substi-
tutivo do deputado Fábio Sousa 
(PSDB-GO) para esse projeto e 
seus apensados. De acordo com o 
substitutivo, o produto artesanal, 
caracterizado como aquele feito 
segundo métodos tradicionais ou 
regionais próprios, empregando-

-se boas práticas agropecuárias, 
será identifi cado em todo o terri-
tório nacional com um selo único 
com a inscrição ARTE.

Esses produtos estarão sujeitos 
à fi scalização de órgãos de saúde 
pública dos estados. Em razão da 
peculiaridade desses produtos 
serem feitos por pequenos e 
médios produtores, as exigências 
para o registro do estabelecimen-
to e de seus produtos deverão 
ser adequadas às dimensões e às 
fi nalidades do empreendimento 
e seus procedimentos deverão 
ser simplifi cados (Ag.Câmara).

Comércio de queijos 
artesanais e embutidos
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Made in Brazil
Os historiadores 

consideram que a 

industrialização 

brasileira começa em 

1808, quando D. João 

VI, ao chegar ao Brasil, 

revogou a proibição de 

D. Maria I que impedia 

a colônia de produzir 

manufaturas

Entretanto, a simultânea 
abertura dos portos fez 
com que a manufatura 

brasileira ficasse restrita a 
poucos bens de consumo e, 
somente nas duas últimas dé-
cadas do século XIX, o Brasil 
passou a apresentar alguns in-
dicadores de industrialização. 
Ainda assim, em 1900, quando 
comparamos os índices de 
produção industrial per capita, 
o Brasil mal chegava a 5% da 
produção da Inglaterra e 7% 
do Estados Unidos e, somen-
te com Vargas e a 2ª Guerra 
Mundial, o Brasil começou a 
implantar uma política de in-
dustrialização com indústrias 
de base e de energia. 

Ou seja, a industrialização 
brasileira iniciou quase 200 
anos após a Inglaterra e 150 
anos depois dos Estados 
Unidos. Nossa revolução in-
dustrial, aproveitou muito 
bem a criação do BNDES e os 
estímulos dados à substituição 
das importações, desde Jusce-
lino até os governos militares 
(1964-1985). Neste período 
nasceram os incentivos às 
exportações, que ajudaram a 
consolidar  nossa indústria de 
modo que, no fi m da década 
de 70, o Brasil fi gurava em 
quinto lugar entre as principais 
potências industriais, fazendo 
os brasileiros se orgulhar do 
“made in Brazil”.

Na década perdida dos anos 
80 o Brasil perdeu bem mais do 
que sua taxa de crescimento. 
O país esqueceu que o motor 
do crescimento chinês, de 
1930 a 1980, foi, basicamente, 
o processo de industrialização. 
Foi a indústria que, ao crescer 
e criar empregos, possibilitou 
fortes ganhos de produtivi-
dade,  permitindo a absorção  
dos migrantes do campo e 
do nordeste e transformando 
desempregados em brasileiros 
com carteira assinada e renda 
decente.

A substituição das impor-
tações, porém, tinha como 
limite natural o atendimento 
ao mercado interno, alcan-
çado na década de 70, o que 
comprometia a continuidade 
do crescimento da indústria. 
Na ocasião, o sucesso dos 
países emergentes asiáticos 
que escolheram “crescer via 
exportações” indicava qual o 
caminho do Brasil. Isto exigia 
fortes investimentos em edu-
cação para fornecer pessoal 
qualifi cado, bem como câmbio 
depreciado, baixa carga tribu-
tária e crédito abundante, para 
investimentos produtivos, a 
juros compatíveis.

Entretanto, em meados 
dos anos 80, o processo de 
redemocratização mudou as 
prioridades definidas pelo 
regime militar, substituindo-as 
pelo atendimento prioritário 
dos anseios sociais, fato sa-
cramentado na “constituição 
cidadã”. Simultaneamente o 
Brasil passava a conviver com 
forte crescimento da dívida 
pública e infl ação elevada o 
que tornava o estado brasilei-
ro refém do setor fi nanceiro, 
levando o “mercado” a defi nir 
as novas prioridades nacionais, 
das quais a indústria não fazia 
parte.

Assim em lugar da inserção 
competitiva da indústria na-
cional nas cadeias globais, foi 
feita uma abertura fi nanceira 
ampla, geral e irrestrita. A 
adoção das políticas do “con-
senso de Washington”, feita 
por FHC e continuada pelo 
Lula, ampliou o processo de 
desindustrialização iniciado 

nos anos oitenta. Juros altos 
e câmbio baixo, decorrentes 
do “tripé” instituído na crise 
cambial de 1999,  levaram a 
indústria de transformação 
brasileira a reduzir sua par-
ticipação no PIB, dos quase 
30% de 1980 para cerca 11% 
em 2016.

As tentativas canhestras, 
feitas no governo Dilma, de 
compensar os estragos no 
tecido industrial do país, cau-
sados por anos de juros altos 
e câmbio apreciado, através 
de incentivos creditícios e/ou 
desonerações fi scais pontuais, 
demonstraram que estes últi-
mos não substituem uma polí-
tica macroeconômica favorável 
ao investimento produtivo. 
Isto não impediu, entretanto, 
que economistas ortodoxos 
usassem o fato para pontifi car 
sobre a inutilidade de todas e 
quaisquer políticas industriais.

Estas desonerações piora-
ram sensivelmente as contas 
públicas, levando o país a um 
endividamento crescente e á 
crise política. Já em 2015 com 
o ministro da Fazenda imposto 
pelo mercado e, principalmen-
te, após a troca de governo, a 
visão fi nanceira no diagnóstico 
da crise, priorizou um ajuste 
fiscal que, desconheceu o 
elevado endividamento das 
famílias e das empresas, pio-
rando sensivelmente a grave 
recessão que já dura mais de 
três anos. Caberá ao futuro 
presidente, além equilibrar 
as contas públicas, defi nir um 
novo modelo de desenvolvi-
mento que resgate o papel da 
indústria.

O ciclo de crescimento sus-
tentado, dos anos 30 a 80 do 
século passado não por acaso 
ocorreu junto com a indus-
trialização do país enquanto 
que a forte redução nas taxas 
crescimento do PIB simultâ-
nea com a desindustrialização 
não é mera coincidência. Se é 
verdade que o crescimento de-
corre basicamente de ganhos 
de produtividade, fato com o 
qual concordam onze entre dez 
economistas, o novo governo 
deve perseguir este objetivo. 
E é indiscutível que, no mun-
do todo, este papel tem sido 
desempenhado, basicamente, 
pela indústria e pelos serviços 
sofi sticados que ela demanda.

Jamais seremos um país 
desenvolvido sem produzir 
produtos tecnologicamente 
complexos e  empregar mais 
e mais brasileiros na indús-
tria de transformação e em 
serviços  sofi sticados. Assim 
reindustrializar o país, tendo 
em vista o novo paradigma de 
uso intensivo de tecnologia 
digital, internet das coisas e 
inteligência artifi cial é indis-
pensável para o crescimento 
sustentado. Um ambiente 
favorável aos investimentos 
é necessário mas as reformas 
microeconômicas entre as 
quais se destaca a tributária, 
são essenciais para que a pro-
dução e exportação de bens e 
serviços “made in Brazil” sejam 
um bom negócio.

Não foi por falta de políticas 
industriais que a indústria 
brasileira não só cresceu no 
passado recente mas, ao con-
trário, encolheu até ocupar, 
hoje, o 11º lugar entre os países 
industriais. De fato nenhuma 
política de incentivos ou de 
desonerações compensa uma 
política macroeconômica hos-
til. Juros altos desestimulam 
os investimentos e aumentam 
custos enquanto o câmbio 
apreciado defi ne o preço e 
portanto as margens de bens 
e serviços. 

Ou seja, um ambiente desfa-
vorável aumenta custos e re-
duz margens o que certamente 
não faz do país um bom lugar 
para se produzir.

 
(*) - É administrador de empresas, 

empresário e presidente do Conselho 
de Administração da ABIMAQ – 

Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas.

João Marchesan (*)

Projeto 
destina 
multas de 
trânsito ao 
SUS 

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) do 
Senado aprovou ontem (21) 
o projeto que destina 30% 
da arrecadação com multas 
de trânsito para o Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
Uma emenda da senadora 
Marta Suplicy (PMDB-SP), 
relatora do texto, estabelece 
que as verbas geradas pelas 
multas não serão levadas 
em conta para atender à 
exigência constitucional de 
aplicação de um percentu-
al mínimo de recursos na 
saúde. 

Assim, essa transferên-
cia deverá representar um 
acréscimo aos investimentos 
obrigatórios na saúde pública 
a cargo da União, dos estados 
e municípios. Outra alteração 
proposta pela relatora rejei-
tou uma emenda ao projeto, 
aprovada pela Comissão 
de Assuntos Sociais, que 
previa a destinação de 30% 
da arrecadação com multas 
de trânsito para o Fundo 
Nacional de Saúde (FNS). 
Marta havia mantido essa 
modifi cação, mas mudou de 
ideia. Se não houver recurso 
para votação da matéria pelo 
plenário do Senado, a propos-
ta será enviada à Câmara dos 
Deputados (ABr).

Os ministros Luís Roberto 
Barroso e Gilmar Mendes, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
protagonizaram novo bate-boca 
em plenário, com trocas de ofen-
sas pessoais. A presidente da 
Corte, ministra Cármen Lúcia, 
precisou suspender a sessão 
para acalmar os ânimos.

Durante julgamento sobre 
a constitucionalidade ou não 
de doações ocultas para cam-
panhas eleitorais, Mendes fez 
críticas a diversas decisões 
recentes do Supremo, inclusi-
ve a “manobra” que liberou o 
aborto para grávidas com até 
três meses de gestação, ação 
relatada por Barroso.

“Agora eu vou dar uma de 
esperto e vou conseguir a de-
cisão do aborto. De preferência 
com três ministros, que aí a 
gente consegue com dois a um”, 
ironizou Mendes, em referência 
ao julgamento de um habeas 
corpus, na Primeira Turma, 
no qual a decisão do aborto foi 
tomada. “Vossa Excia. me deixe 
fora desse seu mau sentimento. 
Você é uma pessoa horrível, 
uma mistura do mal com o 
atraso e pitadas de psicopatia. 
Isso não tem nada a ver com o 

A obrigatoriedade valerá 
também para os estabe-
lecimentos de recreação 

infantil. A matéria, aprovada 
na forma de um substitutivo 
do deputado Luiz Lauro Filho 
(PSB-SP), será enviada ao 
Senado.

O curso deverá ser oferecido 
anualmente, seja para a capa-
citação ou para a reciclagem 
de parte dos professores e 
funcionários. De acordo com 
o substitutivo, a quantidade 
de profi ssionais capacitados 
será defi nida em regulamento 
proporcionalmente ao total de 
funcionários ou ao fl uxo de 
atendimento de crianças e ado-
lescentes no estabelecimento. 
O deputado Luiz Lauro Filho 
destacou que a presença de 
um profi ssional capacitado em 
primeiros socorros pode ser o 
fator decisivo em muitos casos 
emergenciais. 

Segundo ele, só em 2016, mais 
de 2.300 crianças de até 14 anos 
morreram por causa da falta de 

Deputados aprovaram projeto que obriga escolas públicas e privadas a capacitar professores e 

funcionários em noções de primeiros socorros.

Concentração bancária, difi -
culdade para portabilidade de 
crédito, condutas anticompeti-
tivas, risco com a alta inadim-
plência e a falta de um cadastro 
positivo de clientes, são fatores 
que fazem com que o spread 
bancário no Brasil seja um dos 
maiores do mundo. A opinião 
é de especialistas ouvidos em 
audiência pública da Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado. O spread é a diferença 
entre a remuneração que o 
banco paga ao aplicador e o 
quanto a instituição cobra para 
emprestar o mesmo dinheiro.

O presidente da União 
Nacional de Entidades do 
Comércio e Serviços (Unecs), 
Paulo Solmucci, afi rmou que 
só dois países têm spread 
acima de 20% no mundo: 
Brasil, em torno de 39%, e 
Madagascar, que chega aos 
45%. “ É indecente. Uma 
questão de lesa-pátria, que 
provoca a mortandade de 
empresas.  Em  2016, o spread 
brasileiro era sete veze maior 
do que o da média mundial. É 
quase impossível empreender 
nesse cenário. Na nossa visão, 
a baixa concorrência é uma 
das responsáveis por isso. O 
sistema não é só concentrado, 
mas vertical”, afi rmou

A economista Ana Carla 
Abrão, sócia da consultoria 
Oliver Wyman, lembrou que 

Senador Tasso Jereissati (3º à esq.) comandou audiência 

pública sobre spread bancário no Senado.
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Câmara aprova cursos de primeiros 
socorros para professores

O Plenário da Câmara aprovou o projeto dos deputados Ricardo Izar (PP-SP) e Pollyana Gama (PPS-SP), 
que obriga as escolas, públicas e privadas, de educação infantil e básica a capacitarem professores e 
funcionários em noções básicas de primeiros socorros

pessoas habilitadas a prestar os 
primeiros socorros. A deputada 
Pollyana Gama destacou que o 
projeto dará origem à Lei Lucas, 
em referência ao menino Lucas 
Begalli Zamora, que morreu 
após ter se engasgado com uma 
salsicha de cachorro-quente 
durante um passeio escolar. O 

acidente ocorreu em Campinas, 
em setembro do ano passado.

Nas escolas públicas, os cur-
sos de primeiros socorros serão 
ministrados por entidades muni-
cipais e estaduais especializadas 
em práticas de auxílio imediato e 
emergencial à população, como 
os corpos de bombeiros militares 

e o Samu. O objetivo do curso 
será capacitar os professores 
e funcionários participantes a 
identifi car e agir preventivamen-
te em situações de emergências 
e urgências médicas até que se 
torne possível a ajuda médica 
especializada, local ou remota-
mente (Ag.Câmara).

Falta de concorrência causa
alto ‘spread’ bancário no Brasil

o custo do risco compõe mais 
da metade do spread. E, no 
risco, estão incluídos não só 
a inadimplência, mas outros 
fatores como insegurança ju-
rídica dos contratos, encargos 
fi scais, custos operacionais e 
até administrativos. “O Brasil 
está fora dos padrões. O custo 
e o tempo necessário para se 
cobrar um crédito aqui, por 
exemplo, é muito maior. No 
Brasil, são necessários 731 dias, 
em média, para se recuperar o 
dinheiro num tribunal. Em ou-
tras nações, como a França, fi ca 
abaixo de 400 dias”, comparou.

O senador Armando Monteiro 
(PTB-PE) disse ser preciso 
construir um sistema fi nanceiro 

mais amigável e que estimule 
a energia empreendedora do 
brasileiro. Na sua opinião, o 
país forma constantemente 
empreendedores que são 
desafi ados a operar em con-
dições as mais desfavoráveis 
possíveis, num ambiente de 
negócio extremamente hostil. 
Ele criticou também as altas 
tarifas bancárias cobradas pe-
las instituições, dizendo que o 
Brasil está fora da curva nesse 
quesito. “Mesmo em segmen-
tos sem risco, como o crédito 
consignado, há taxas de juros 
e spreads inexplicáveis. Há 
distorções imensas ainda que 
precisam ser combatidas”, 
afi rmou (Ag.Senado).

Gilmar e Barroso batem boca 
no STF; sessão é suspensa

que está sendo julgado”, reagiu 
Barroso, com a voz elevada. 

“É um absurdo [que] Vossa 
Excia. faça um comício aqui, 
para falar grosserias. Vossa 
Excia. não consegue articular 
um argumento. Fica procuran-
do. Já ofendeu a presidente, já 
ofendeu o ministro Fux, agora 
chegou a mim. A vida, para 
Vossa Excia. é só ofender as 
pessoas, não tem nenhuma 
ideia. Nenhuma. Nenhuma!”, 
acrescentou Barroso. Cármen 
Lúcia resolveu então interrom-
per a sessão, mas antes Gilmar 
Mendes soltou mais uma pro-
vocação ao microfone dirigida 
ao ministro Barroso: “o senhor 
deveria fechar seu escritório de 
advocacia”, disse. 

Essa não a primeira vez que 
os dois ministros protagonizam 
um bate-boca acalorado em ple-
nário. Ambos têm se colocado 
como antagonistas na Corte. 
Por um lado, Barroso defende 
uma postura mais assertiva do 
Judiciário, que segundo ele 
deveria suprir lacunas deixadas 
pelo Legislativo e Executivo, ao 
mesmo tempo em que deve ser 
mais rígido no âmbito criminal.

Mendes, em campo oposto, 
defende que o Judiciário deve 
ter um maior cuidado com a in-
dependência entre os Poderes, 
e também que os ministros do 
Supremo devam observar uma 
maior garantia de direitos indi-
viduais e do devido processo 
legal em ações penais (ABr).

Diabéticos deverão 
ter assistência 
rápida pelo SUS

A Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado aprovou o projeto 
de Ronaldo Caiado (DEM-GO) 
que implanta uma política de 
atendimento integral ao diabético 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). O relator foi Paulo Rocha 
(PT-PA) e a proposta segue para a 
Câmara. Durante a votação, Rocha 
citou dados da Sociedade Brasileira 
de Diabetes (SBD) apontando uma 
epidemia da doença.

“Segundo a SBD, 387 milhões 
de pessoas no mundo hoje são 
diabéticas, e este número não para de 
crescer. Deve atingir 500 milhões até 
2035. E cerca de 80% destas pessoas 
estão em países em desenvolvimento 
como o Brasil, onde a epidemia é 
mais intensa, com uma crescente 
proporção de jovens”, alertou. 
Paulo Rocha ressaltou também os 
argumentos da SBD e de Caiado, 
apontando que o bom controle 
metabólico do diabetes previne o 
surgimento ou retarda a progressão 
das suas complicações crônicas.

Durante a discussão do projeto, 
Caiado alertou a grande prevalência 
do diabetes no Brasil, acarretando 
diversas complicações como 
amputações de membros, cegueira, 
acidentes vasculares cerebrais 
(AVC), insufi ciência renal e infarto 
agudo do miocárdio. Ainda citou 
dados da SBD, dando conta que 
cerca de 250 mil mortes por ano são 
causadas diretamente pela doença, 
além dos muitos outros casos 
relacionados a suas complicações 
(Ag.Senado). 
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PLANO DE SAÚDE COM COPARTICIPAÇÃO
Qual a porcentagem do plano de saúde com coparticipação pode 
ser descontada do funcionário na folha de pagamento? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESÁRIO QUE CONTRIBUI COM 01 SALÁRIO MÍNIMO (EMPRESA 
OPTANTE PELO SIMPLES) PODE RECOLHER ATRAVÉS DE GPS AVULSA 
PARA AUMENTAR (COMPLEMENTAR)?

Informamos que não existe contribuição previdenciária complementar 
no sentido de melhorar suas contribuições/benefício futuro, para em-
presários e contribuintes individuais. A previsões de complementação 
são devidas apenas para o MEI que deseje se aposentar por tempo de 
contribuição e recentemente para empregados que não atinjam o valor 
de 1 salário mínimo (art. 911 A  da CLT).

CONTRATAR MEI PARA SERVIÇO DE ALVENARIA
Construtora que contratar uma empresa MEI para executar serviços de 
alvenaria, quais impostos terá de pagar? como dever ser feito o paga-
mento? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FRACIONAR AS FÉRIAS DA EMPEGADA DOMÉSTICA
Empregador pode fracionar as férias da empregada doméstica em 2 
períodos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO CONTRATADO PODERÁ SER REGISTRADO COMO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO E RECEBER FIXO E COMISSÃO OU COMO 
VENDEDOR DE SEGUROS?

De acordo com a Lei nº 3.207/1957 que regulamenta as atividades de 
vendedores, viajantes ou pracistas. Na situação mencionada, o empre-
gado deve ser registrado como vendedor, pois receberá comissões.

DESCONTO DE FALTAS NA RESCISÃO
Na rescisão de contrato de trabalho com aviso indenizado, empresa 
pode efetuar o desconto das faltas e banco de horas negativas no 
aviso? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

31ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0070706-82.2012. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). CÉSAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma da lei, etc. FAZ SABER a BAR E 
RESTAURANTE AQUARIUM LTDA-EPP, CNPJ. 04.071.123/0001-74, na pessoa de seu 
representante legal, que Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, lhe ajuizou uma 
ação de Procedimento Comum, objetivando seja a mesma julgada procedente, com a condenação 
da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 22.501,55 (nov/2012) pela violação de direitos 
autorais, pela execução mecânica e ao vivo de obras lítero-musicais e musicais na Casa de Shows Ré 
de agosto de 2007 até agosto de 2012, sem prévia autorização do ECAD, e ainda, a condenação da 
ré ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. 
Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 
a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2018. 

BROKER BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 16.944.141/0001-00

BA L A N Ç OS PATRIMONIA IS ENCERRADOS EM   (Valores em R$ Mil)

melhores estimativas do risco envolvido. e) Provisão para Imposto de renda
e Contribuição social: A provisão para o imposto de renda é constituída à
alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os
lucros que excederem R$ 240 no ano. A provisão para contribuição social
está sendo calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determi-
nados pela legislação fiscal. f) Contingências: Os passivos contingentes
são reconhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídicos, for
considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrati-
va, gerando uma provável saída de recursos para a liquidação das obriga-
ções e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente
segurança. Os ativos contingentes são reconhecidos quando a administra-
ção possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou deci-
sões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. g) Caixa
e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são representados
por disponibilidades em moeda nacional e estrangeiras, e apresentam risco
insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora
para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
Ativo Circulante 31/12/2017 31/12/2016
Disponibilidades         4.773         4.455
Caixa 94 65
Depósitos bancários 1.948 146
Moedas estrangeiras         2.731         4.244

Total de caixa e equivalentes de caixa         4.773         4.455
4. Títulos e Valores Mobiliários: Os títulos e valores mobiliários estão clas-
sificados como “Títulos Disponíveis para Venda”, demonstrados abaixo o
valor de custo, de mercado e classificação por vencimento:

          31/12/2017           31/12/2016
Valor Valor de Valor Valor de

  Vencimento do custo mercado do custo mercado
Longo Prazo
Carteira própria     5.079      5.077     4.663      4.653
Letras Financeiras De 01/09/2021
  do Tesouro  a 01/03/2023     5.079      5.077     4.663      4.653
Total     5.079      5.077     4.663      4.653
5. Operações de Câmbio 31/12/2017 31/12/2016
Ativo         3.423         9.093
Câmbio comprado a liquidar 2.807 6.210
Direito sobre vendas de câmbio 2.556 6.543
(-) Adiantamento em moeda nacional recebidos (1.940) (3.660)

Passivo         5.608         9.610
Câmbio vendido a liquidar 2.538 6.514
Obrigações por compras de câmbio 2.801 6.213
Obrigações por vendas realizadas 269 218
(-) Adiantamentos sobre contratos de câmbio - (3.335)

6. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 31/12/2017 31/12/2016
Rendas a receber           705           381
Corretagens de câmbio a receber 653 114
Serviços prestados a receber 52 267

Diversos           240           236
Adiantamentos e antecipações 11 6
Impostos e contribuições a compensar 14 28
Devedores diversos - País 215 202

Passivo Circulante
Outras Obrigações
Sociais e estatutárias                -           196
Juros sobre capital próprio - 196

Fiscais e previdenciárias           329           492
Impostos e contribuições sobre lucro 55 103
Impostos e contribuições s/serviços terceiros 12 17
Impostos e contribuições sobre salários 82 85
Outros 180 287

Diversas         1.446         1.528
Provisão para pagamentos a efetuar 1.145 1.281
Credores diversos País 301 247

7. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social é de R$ 3.300 (R$
2.000 em 2016), representado por 3.300.000 cotas (2.000.000 cotas em
2016), totalmente integralizadas na data do balanço, por cotistas domicilia-
dos no País. Em 06 de janeiro de 2016, aprovaram o aumento de capital
social no montante de R$ 50, mediante a emissão de 50.000 novas cotas,
totalmente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$ 1,00 por
cota. Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 08 de
março de 2016. Em 29 de fevereiro de 2016, aprovaram o aumento de capital
social no montante de R$ 850, mediante a emissão de 850.000 novas cotas,
totalmente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$ 1,00 por
cota. Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 20 de
abril de 2016. Em 30 de janeiro de 2017, aprovaram o aumento de capital
social no montante de R$ 695, mediante a emissão de 695.500 novas cotas,
totalmente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$ 1,00 por
cota. Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 10 de
fevereiro de 2017. Em 17 de março de 2017, aprovaram o aumento de capital
social no montante de R$ 305, mediante a emissão de 304.500 novas cotas,
totalmente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$ 1,00 por
cota. Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 05 de
abril de 2017. Em 12 de dezembro de 2017, aprovaram o aumento de capital
social no montante de R$ 300, mediante a emissão de 300.000 novas cotas,
totalmente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$ 1,00 por
cota. Este processo está em fase de homologação pelo Banco Central do

ATIVO                                              . N E   31/12/17   31/12/16
CIRCULANTE      14.199      14.080
Disponibilidades 3.g 4.773 4.455
Relações Interfinanceiras            51              -
Créditos Vinculados - Dep. Banco Central 51 -
Outros Créditos        4.273        9.615
Carteira de câmbio 5 3.423 9.093
Rendas a receber 6 705 381
Diversos 6 240 236
(Provisão para outros créditos liq. duvidosa) (95) (95)
Outros Valores e Bens            25            10
Despesas antecipadas 25 10
NÃO CIRCULANTE          465        5.175
Realizável a Longo Prazo              -        4.653
TVM e Instrumentos Financ. Derivativos 4        5.077        4.653
Carteira própria 5.077 4.653
Investimentos 3.b              2              2
Outros investimentos 2 2
Imobilizado de Uso 3.b          452          508
Outras imobilizações de uso 812 762
(Depreciações acumuladas) (360) (254)
Intangível 3.b            11            12
Ativos Intangíveis 66 56
(Amortização acumulada)           (55)           (44)
TOTAL DO ATIVO      14.664      19.255

PASSIVO                                           . N E   31/12/17   31/12/16
CIRCULANTE       9.616     15.458
Relações Interdependencias       2.233       3.632
Recursos em transito de terceiros 2.233 3.632

Outras Obrigações       7.383     11.826
Carteira de câmbio 5 5.608 9.610
Sociais e estatutárias 6 - 196
Fiscais e previdenciárias 6 329 492
Diversas 6 1.446 1.528

PATRIMÔNIO LÍQUIDO       5.048       3.797
Capital: 7.a       3.300       2.000
De Domiciliados no país 3.300 2.000

Reservas de lucros 7.b 1.750 1.807
Ajustes de avaliação patrimonial            (2)          (10)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO     14.664     19.255

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
2º Sem/17  31/12/17  31/12/16

Receitas de Intermediação Financeira        5.278     10.743     14.853
Resultado de operações com TVM 219 489 502
Resultado de operações de câmbio 5.059 10.254 14.351

Despesas da Intermediação Financeira           (67)             -          (78)
Prov. p/ créditos de liquidação duvidosa (67) - (78)

Resulta. Bruto da Interm. Financ. 5.211 10.743 14.775
Outras Receitas/Desp. Operacionais       (4.467)     (8.989)    (11.184)
Receitas de prestação de serviços 4.180 8.625 12.459
Despesas de pessoal (1.915) (3.702) (3.770)
Outras despesas administrativas (6.265) (12.816) (18.051)
Despesas tributárias (664) (1.358) (1.909)
Outras receitas operacionais 197 268 146
Outras despesas operacionais - (6) (59)

Resultado Operacional 744 1.754 3.591
Resultado Não Operacional - - (2)
Resultado antes da Trib. s/ o Lucro e Partic. 744 1.754 3.589
Imposto de Renda e Contribuição Social (243) (673) (1.554)
Provisão para imposto de renda (129) (362) (851)
Provisão para contribuição social (114) (311) (703)

Lucro Líq./(Prejuízo) do Exercício/Semestre 501 1.081 2.035
Juros de Capital Próprio (293) (293) (230)
Nº de cotas.....................................: 3.300.000 3.300.000 2.000.000
Lucro/(Prejuízo) por mil cotas ........R$ 151,85 327,65 1.017,58
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado do Semestre/Exercício 501 1.081 2.035
Resultado Abrangente 7 8 (9)

Ajustes de avaliação patrimonial 7 8 (9)
Resultado Abrangente Total 508 1.089 2.026

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Aumen. Reserv. Ajustes Lucros/

Capital  de Espec. Avaliaç. Prejuíz.
Eventos .  Realiz. Capital   Lucros Patrim. Acumul.    Total
Saldos em 01/07/17 3.000 - 1.326 (9) 580 4.897
Aj. ao vlr. de merc.
  - TVM e Derivat. - - - 7 - 7
Aum. de capital - 300 - - - 300
Lucro líq.(prej.) per. - - - - 501 501
Destinações:          -          -        424           -    (1.081)     (657)
Juros capital próprio - - - (293) (293)
Dividendos - - (364) - - (364)
Res. esp. de lucros - 788 - (788) -
Saldos em 31/12/17 3.000 300 1.750 (2) - 5.048
Mutações Período: - 300 424 7 (580) 151
Saldos em 01/01/17 2.000 - 1.807 (10) - 3.797
Reversão de reservas - - (845) - 845 -
Divid. intermediários - - - - (845) (845)
Aj. ao vlr. de merc.
  - TVM e Derivat. - - - 8 - 8
Aumento de capital 1.000 300 - - - 1.300
Lucro líq.(prej.) per. - - - - 1.081 1.081
Destinações:          -          -        788           -    (1.081)     (293)
Juros capital próprio - - - - (293) (293)
Res. esp. de lucros - - 788 - (788) -
Saldos em 31/12/17 3.000 300 1.750 (2) - 5.048
Mutações Período: 1.000 300 (57) 8 - 1.251
Saldos em 01/01/16 1.100 - 1.884 (1) - 2.983
Reversão de reservas - - (1.032) - 1.032 -
Divid. intermediários - - - - (1.032) (1.032)
Aj. ao vlr. de merc.
  - TVM e Derivativos - - - (9) - (9)
Aumento de capital 900 - (850) - - 50
Lucro líq.(prej.) per. - - - - 2.035 2.035
Destinações:          -          -     1.805           -    (2.035)     (230)
Juros capital próprio - - - - (230) (230)
Res. esp. de lucros - - 1.805 - (1.805) -
Saldos em 31/12/16 2.000 - 1.807 (10) - 3.797
Mutações Período: 900 - (77) (9) - 814

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Fluxos de caixa das ativid. operacionais 2º Sem/17 31/12/17 31/12/16
Lucro líquido (prej.) semestre/exercício 501 1.081 2.035
Depreciações e amortizações 57 117 115
Prov. p/créditos de liquidação duvidosa 67 - 78
Provisão de impostos no resultado          243        673     1.554

         868     1.871     3.782
Variação de Ativos e Obrigações         (364) (1.655)        870
(Aum.) red. em TVM e instr. financ. deriv. 1.828 (416) (1.182)
(Aum.) redução em relações interfinanc. (51) (51) -
(Aumento) redução de outros créditos 1.376 5.342 (6.055)
(Aumento) red. de outros valores e bens 33 (15) 10
Aum.(red.) em relações interdependencias (483) (1.399) 3.632
Aumento (redução) em outras obrigações       (3.067)    (5.116)     4.465
Caixa líq. prov. das ativ. operacionais          504        216     4.652
Fluxos de caixa das atividades de invest.
Alienações de: Imobilizado de uso - - 4
Inversões em: Imobilizado de uso (14) (50) (60)
Inversões líquidas no intangível/diferido (10) (10) -
Dividendos recebidos de coligadas/controladas
Caixa líq. usado nas ativ. de investimento (24) (60) (56)
Fluxos de caixa das atividades de financ.
Recebimento pela integralização de capital 300 1.300 50
Pagamento de juros de capital próprio (293) (293) (230)
Dividendos/Lucros pagos/propostos (364) (845) (1.032)
Caixa líq. usado nas ativ. de financ. (357) 162 (1.212)
Aumento líq. de caixa e equiv. de caixa          123        318     3.384
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do semestre/exercício 4.650 4.455 1.071
Caixa e equiv. de caixa no fim sem./exerc. 4.773 4.773 4.455

Brasil. b) Reservas Especiais de Lucros: No exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2017, foram revertidas as resevas especiais de lucros no
montante de R$ 845 (R$ 1.032 em 2016), para distribuição de lucros aos
cotistas. E, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 foram
revertidas as resevas especiais de lucros no montante de R$ 850 para
aumento de capital social. Em 31 de dezembro de 2017 foi destinado o
saldo de lucros acumulados para reservas especiais de lucros no montan-
te de R$ 788 (R$ 1.805 em 2016). c) Dividendos: No exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2017, foram distribuídos lucros aos cotistas no
montante de R$ 845 (R$1.032 em 2016). 8. Juros de Capital Próprio: No
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 foram pagos juros sobre
o capital próprio no montante de R$ 293 (R$ 230 em 2016), conforme facul-
ta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 9. Partes Relacionadas: a) Operações
com partes relacionadas: No exercício encerrado em 31 de dezembro de
2017, a Corretora movimentou operações com a parte relacionada Takelog
Logística de Comércio Exterior Ltda., no valor total movimentado de R$
1.753 (R$ 1.658 em 2016), gerando um ganho operacional de R$ 6 (R$ 13).
b) Remuneração do pessoal chave da administração: A remuneração total
do pessoal chave da administração para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2017 foi de R$ 430 (R$ 374 em 2016) a qual é considerada
benefício de curto prazo. 10. Contingências: O processo judicial e admi-
nistrativo de natureza tributária, trabalhista e cível classificados, com
base na opinião dos assessores jurídicos, como risco de perda possível
não são reconhecidos contabilmente. Em 31 de dezembro de 2017 existiam
processos trabalhistas com risco de perda possível no montante de R$
400. 11. Gerenciamento da Estrutura de Capital: Visando o atendimento
à Resolução nº 3.988 de 30/06/2011, do Banco Central do Brasil, a
BrokerBrasil, adotou uma política de gerenciamento de capital que consti-
tui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que assegu-
ram a adequação de capital da instituição de forma tempestiva, abrangente
e compatível com os riscos incorridos pela mesma, de acordo com a natu-
reza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes.
12. Gerencimento de Riscos: Gestão de risco operacional: – Foram de-
senvolvidas ações visando à implementação de estrutura de gerenciamen-
to de risco operacional, em conformidade com a Resolução CMN nº 3.380,
que alcançam o modelo de gestão, o conceito, as categorias e política de
risco operacional, os procedimentos de documentação e armazenamento
de informações, e os relatórios de gerenciamento do risco operacional.
Gestão de risco de mercado: – O gerenciamento de risco é efetuado de
forma centralizada, por área Administrativa que mantém independência
com relação à mesa de operações. A BrokerBrasil encontra-se apta a aten-
der as exigências da Resolução CMN nº 3.464/07, que trata da estrutura de
gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos. 13.
Ouvidoria: O componente organizacional de Ouvidoria encontra-se em
funcionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas na
Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015.

MARCELO DE CLEMENTE BENVENUTI - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC 1SP 110330/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (R$ Mil)
1. Contexto Operacional: A Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda.
(“Corretora”), constituída em 30/07/2012, foi autorizada a operar pelo Banco
Central do Brasil em 11/09/2012, com prazo de duração indeterminado. A
sociedade tem por objeto social a intermediação em operações de câmbio e
a prática de operações no mercado de câmbio, e vem operando regularmente
no mercado financeiro. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As
demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as diretrizes esta-
belecidas, pelo Banco Central do Brasil, através do Plano Contábil das Ins-
tituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Estas informações contá-
beis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 31/01/2018. 3. Resumo
das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração de resultado: As receitas
e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. b) Permanente:

bilizado de uso: São registrados pelo custo de aquisição e a depreciação foi
calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em considera-
ção a vida útil e econômica dos bens segundo parâmetros e taxas estabele-
cidos pela legislação tributária, sendo de 20% ao ano para “Sistema de pro-
cessamento de dados e sistema de transporte” e, de 10% ao ano para as

por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das atividades da
Corretora ou exercidos com tal finalidade, e aqueles com vida útil definida
são amortizados linearmente durante o período estimado do benefício eco-
nômico do bem. c) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo:
São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando aplicável, as
variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a data do
balanço. d) Passivos circulantes e exigíveis a longo prazo: Demais passi-
vos circulantes e exigíveis a longo prazo - São demonstradas pelos valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data
dos balanços. Provisões - Uma provisão é reconhecida no balanço quando a
BrokerBrasil possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de
um evento passado onde é provável que um recurso econômico seja reque-
rido para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem mensuráveis
com suficiente segurança. As provisões são registradas tendo como base as

ções contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no traba-
lho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Admi-
nistração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a rela-
tar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança
pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elabo-
ração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as “Instituição”
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis,
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda
liquidar a “Instituição” ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-
beis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econô-
micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contá-
beis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos

avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
São Paulo, 13 de março de 2018. Ilmos. Senhores Diretores e Cotistas da
Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. São Paulo SP. Opinião: Examina-
mos as demonstrações contábeis da Broker Brasil Corretora de Câmbio
Ltda. (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício e semestre
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluin-
do o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as de-
monstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Broker
Brasil Corretora de Câmbio Ltda. em 31 de dezembro de 2017, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício e semes-
tre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitu-
lada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contá-
beis”. Somos independentes em relação à “Instituição”, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi-
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações
que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A
administração da “Instituição” é responsável por essas outras informações
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as
demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstra-

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-

relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos

adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-

cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nos-
so relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição

ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos.

VENEZIANI AUDITORES INDEPENDENTES - CRC 2SP13744/O-1
ALCINDO TAKACHI ITIKAWA - CONTADOR CRC 1SP088652/O-9

CEVA HOLDINGS LTDA. NIRE 35.214.118.231 - CNPJ/MF nº 01.508.582/0001-84 - Ata de Reunião de Sócios em 09/03/20181. 
Data, Hora e Local: Realizada no 09/03/2018, às 11h, na sede social da Ceva Holdings Ltda., localizada na Avenida Engenheiro 
Luís Carlos Berrini, 105, conjunto 42, Sala 1, CEP 04571-010, Cidade Monções, São Paulo/SP. 2. Convocação e Presença: Foram 
dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença de sócios representando a totalidade do capital social da Ceva 
Holdings Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, conjunto 42, Sala 1, 
CEP 04571-010, Cidade Monções, São Paulo/SP, CNPJ 01.508.582/0001-84, com seu Contrato Social arquivado na JUCESP NIRE 
35.214.118.231, em 31/10/1996, e com sua 40ª e última alteração contratual registrada sob o nº 255.680/17-0, em 06/06/2017 
(“Sociedade”), a saber: (a) Ceva Logistics Headoffice B.V. (nova denominação de Ceva Logistics Holdings B.V., sucessora por 
incorporação da antiga Ceva Logistics Headoffice B.V.), sociedade organizada e existente de acordo com as leis da Holanda, 
com sede em Siriusdreef 20, 2132 WT Hoofddorp, Holanda, inscrita no CNPJ 05.716.172/0001-80, neste ato representada por seu 
procurador, o Sr. Edson Dias, brasileiro, casado, administrador, RG 8.822.170-2 (SSP-SP), CPF 981.096.778-00, com endereço 
comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, Conjunto 42, Sala 1, Cidade Monções - São Paulo/SP - CEP: 04571-010; 
e (b) Ceva Holdco B.V., sociedade organizada e existente de acordo com as leis da Holanda, com sede em Siriusdreef 20, 2132 WT 
Hoofddorp, Holanda, CNPJ 26.611.429/0001-09, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Edson Dias, qualificado acima. 3. 
Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Claudia Helena Zancope Cardoso e secretariados pelo Sr. Klaus Wagner Balzano. 
4. Ordem do Dia: Os sócios se reuniram para deliberar sobre a (i) proposta de redução do capital da Sociedade, e (ii) autorização 
aos administradores da Sociedade para a prática de todos os atos necessários à efetivação da redução de capital, caso aprovada. 5. 
Deliberações: Os sócios presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: I. Reduzir 
o capital da Sociedade no montante de R$55.000.000,00, nos termos do disposto no artigo 1.082, inciso II, da Lei 10.406/2002, 
conforme alterada (“Código Civil”). Decorrido o prazo legal de 90 dias, contados da data de publicação do extrato da presente ata, 
observado o disposto no parágrafo segundo do artigo 1.084 da Lei 10.406/2002, os sócios reunir-se-ão novamente para homologar 
a redução ora deliberada, alterando-se, na ocasião, os dispositivos pertinentes do Contrato Social, bem como para definir o modo 
de restituição às sócias. II. Por fim, os sócios autorizam os administradores da Sociedade a promover todos os atos necessários à 
efetivação da redução de capital ora deliberada, inclusive a publicação do extrato desta ata. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a Reunião, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que, depois de lida e achada 
conforme, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos sócios e pelos mem-
bros da Mesa que presidiram os trabalhos. São Paulo, 09/03/2018. Mesa: Claudia Helena Zancope Cardoso - Presidente; Klaus 
Wagner Balzano - Secretário. Sócias: Ceva Logistics Headoffice B.V. - p.p. Edson Dias. Ceva Holdco B.V. - p.p. EDSON DIAS. 

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      3.890
DISPONIBILIDADES      1.832
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ      1.024

Poupança    1.024
OUTROS CRÉDITOS         997

Câmbio Comprado a Liquidar    312
Rendas a Receber     164
Diversos    530
PDD - 9

OUTROS VALORES E BENS           37
Despesas Antecipadas   37

PERMANENTE           22
IMOBILIZADO DE USO   22

TOTAL  ATIVO   3.912

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO      1.386
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS         198

Ordens de pagamento em M.E.    198
OUTRAS OBRIGAÇÕES      1.188

Câmbio Vendido a Liquidar    349
Obrig. Compra de Câmbio    48
Fiscais e Previdenciárias    563
Diversas    228

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      2.688
Capital Social     418
Reservas de Lucros   2.270

CONTAS DE RESULTADO       - 162
Receitas Operacionais     338
(Despesas Operacionais)   - 500

TOTAL  PASSIVO    3.912

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 28 de Fevereiro de 2018

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador
CRC: 1SP088327/O-0

Construtora Toda do Brasil S/A.
CNPJ/MF nº 43.362.441/0001-46 - NIRE nº 35300059417

Ata Assembleia Geral Extraordinária realizada 26/02/2018
Data e Hora: 26/02/2018 às 10 horas. Local: Sede social à Rua Manoel da Nóbrega, 1280 - 3º andar 
- São Paulo - SP. Presença: Acionistas, representando a totalidade do Capital Social. Publicações: 
Dispensada,  consoante o disposto  no  parágrafo  4º do  Artigo  124,  Lei  nº 6.404/76. Mesa Diretora: 
Presidente, Sr. Masatoshi Okuchi, Secretário, Sr. Hidemasa Goto. Ordem do Dia e Deliberações: 
Aprovada a eleição do novo Diretor-Presidente, Sr. Naohiko Imagawa, japonês, casado, comerciário, 
RNE nº G114066-V e CPF nº 237.794.798-00, residente a Rua Abílio Soares, 509 – Apto.93 – Vila 
Mariana – São Paulo – SP, atual Diretor Vice-Presidente em substituição ao Sr. Masatoshi Okuchi, 
RNE nº. G096873-P e CPF/MF nº 237.609.848-35, residente a Rua José Antonio Coelho, 103 – Apto 
154 – Vila Mariana - São Paulo – SP, que a pedido de nossa matriz no Japão, está retornando aquele 
país para assumir novos compromissos. O mandato do novo Diretor Presidente, será o mesmo prazo 
dos Diretores conforme Estatutos Sociais, com mandato de 02 anos, a vencer-se por ocasião da AGO 
de 2019, conservando entretanto em exercício até a posse dos seus sucessores. O Diretor-Presiden-
te ora eleito declara ainda, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração 
da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, franqueada a pa-
lavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, suspenderam-se os trabalhos 
pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata. Reaberta, esta foi lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes. aa) Toda Corporation, representada pelo seu procurador Sr. Masatoshi Oku-
chi, Sr. Masatoshi Okuchi, Sr. Hidemasa Goto e Sr. Naohiko Imagawa. Declaramos estar conforme 
original lavrada em livro próprio. São Paulo, 26 de Fevereiro de 2018. Masatoshi Okuchi - Presidente, 
Hidemasa Goto - Secretário e Sr. Naohiko Imagawa - Diretor Presidente eleito. Jucesp - Registro sob 
o nº 134.191/18-3 em 15/03/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

INSTITUTO CULTURAL DE INTEGRAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA GRUPO O RESGATE

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
Convoca todos os associados a participarem da Assembléia Geral Ordinária nos
termos do Estatuto Social, que se realizará na Rua da Abolição nº 177, Bela Vista,
São Paulo - SP, no dia 27 de março de 2018, às 15:00h em primeira convocação e, não
havendo quorum, às 16:00h em segunda convocação, com qualquer número de inte-
grantes presentes, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Apreciar e
deliberar sobre o orçamento de receitas e despesas para o exercício de 2018.

São Paulo, 22 de março de 2018.
Shirley Leal Alves, Coordenadora Presidente.

INSTITUTO CULTURAL DE INTEGRAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA GRUPO O RESGATE

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
Convoca todos os associados a participarem da Assembléia Geral Ordinária nos
termos do Estatuto Social, que se realizará na sua sede localizada na Rua da Aboli-
ção nº 177, Bela Vista, São Paulo - SP, no dia 27 de março de 2018, às 14:00h em
primeira convocação e, não havendo quorum, às 14:30h em segunda convocação,
com qualquer número de integrantes presentes, a fim de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: 1) Leitura do Balanço Patrimonial referente ao ano de 2017; 2) Apreciar
e deliberar o Relatório da Diretoria e as contas da gestão financeira do ano de 2017.

São Paulo, 22 de março de 2018.
Shirley Leal Alves, Coordenadora Presidente.

TORP ANAPOLIS SPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ nº 13.762.733/0001-05

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2927 - 9º andar - São Paulo/SP - CEP: 01452-000
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31/12/2017 e 31/12/2016 (Em Reais)

Balanço Patrimonial 2017 2016
Ativo/Ativo Circulante 1.350.380,18 1.054.419,25
Caixa e Equivalentes de Caixa 99.940,18 54.419,25
Clientes 14.455,06 –
Estoques 1.235.544,94 1.000.000,00
Outros Créditos 440,00 –

Ativo não Circulante – 2.050.590,67
Investimentos – 2.050.590,67

  
Total do Ativo 1.350.380,18 3.105.009,92

Balanço Patrimonial 2017 2016
Passivo/Passivo Circulante 4.840,00 875,60

Obrigações Tributárias – –
Fornecedores – –
Outras Obrigações 1.200,00 875,60
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 3.640,00 –

Passivo não Circulante 1.301,13 1.301,13
Passivo Exigível a Longo Prazo 1.301,13 1.301,13

Patrimônio Líquido 1.344.239,05 3.102.833,19
Capital Social 300.000,00 300.000,00
Reserva de Capital 951.000,00 951.000,00
Reserva Legal 60.000,00 60.000,00
Reserva de Lucro 33.239,05 1.791.833,19

Total do Passivo 1.350.380,18 3.105.009,92

Demonstração do Resultado 2017 2016
Receitas (Despesas) Operacionais
(–) Administrativas e Gerais (80.144,29) (61.491,06)
(+/–) Outras Receitas (Despesas) – 0,03

Resultado Operacional antes das
 Participações Societárias e do Resultado
  Financeiro (80.144,29) (61.491,03)
Resultado de Participações Societárias
(+/–) Equivalência Patrimonial (1.677.415,67) (92.507,54)

Resultado Financeiro
(+) Receitas Financeiras – 12.213,91
(–) Despesas Financeiras (63,58) (1.109,29)

Resultado Operacional (1.757.623,54) (142.893,95)
Resultado antes do I.R.P.J e C.S.L.L (1.757.623,54) (142.893,95)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício (1.757.623,54) (142.893,95)

As demonstrações financeiras devem ser lidas em conjunto 
com as Notas ExplicativasDemonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital 

Social
Reserva 

de Capital
Reserva 

Legal
Reserva de 

Lucros Disponíveis
Patrimônio 

Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 300.000,00 951.000,00 60.000,00 2.222.995,57 3.533.995,57
Lucros Distribuídos – – – (288.268,43) (288.268,43)
Resultado do Exercício – – – (142.893,95) (142.893,95)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 300.000,00 951.000,00 60.000,00 1.791.833,19 3.102.833,19
Lucros Distribuídos – – – (970,60) (970,60)
Resultado do Exercício – – – (1.757.623,54) (1.757.623,54)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 300.000,00 951.000,00 60.000,00 33.239,05 1.344.239,05

As demonstrações financeiras devem ser lidas em conjunto com as Notas Explicativas

As demonstrações financeiras devem ser lidas em conjunto com as Notas Explicativas

2017 2016
Atividades Operacionais
(=) Resultado do Período (1.757.623,54) (142.893,95)
(–) Aumento de Clientes (14.455,06) –
(–) Aumento de Outros Créditos (440,00) –
(–) Aumento de Estoques (235.544,94) –
(–) Redução de Obrigações Tributárias – (174,24)
(+) Aumento de Obrigações Trabalhistas e 
Previdenciárias 3.640,00 –
(+) Aumento de Outras Obrigações 324,40 130,60

= Caixa Líquido das Atividades
 Operacionais (2.004.099,14) (142.937,59)
Atividades de Investimento
(+) Redução de Investimentos 2.050.590,67 441.324,35

= Caixa Líquido das Atividades de
 Investimento 2.050.590,67 441.324,35
Atividades de Financiamento
(+) Aumento de Passivo Exigível a Longo
 Prazo – –
(–) Valor de Lucros Distribuídos (970,60) (288.268,43)

= Caixa Líquido das Atividades de
 Financiamento (970,60) (288.268,43)
(+) Aumento de Caixa e Equivalentes
 de Caixa 45.520,93 10.118,33

Saldo inicial de Caixa e Equivalentes
 de Caixa 54.419,25 44.300,92
Saldo Final de Caixa e Equivalentes
 de Caixa 99.940,18 54.419,25

As demonstrações financeiras devem ser lidas em conjunto 
com as Notas Explicativas

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Notas Explicativas - Exercício 2017
1. Contexto Operacional: A empresa Torp Anapolis SPE Investimen-
tos S.A. é uma Sociedade Anônima aberta em 05/08/2011 com objetivo 
de prestar serviços de Incorporação de empreendimentos imobiliários.  
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações 
contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as dispo-
sições contidas nas Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09 e nas normas 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Não houve transações 
no patrimônio líquido, em todos os aspectos relevantes, que ocasionassem 
ajustes que pudessem compor a demonstração de resultados abrangentes. 
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: As seguintes principais 
práticas contábeis foram adotadas para a elaboração das demonstrações 
contábeis: (a) Moeda Funcional e de Apresentação: As demonstrações 
contábeis são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entida-
de. Todas as informações financeiras divulgadas nas demonstrações contá-
beis estão apresentadas em reais, exceto quando indicado de outra forma. 
(b) Estimativas Contábeis: Na elaboração das demonstrações contábeis, 
é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e 
outras transações. Avaliações de ativos financeiros pelo seu valor justo e 
pelo método de ajuste a valor presente, análise de risco na determinação 
da provisão para créditos de difícil liquidação, assim como análise dos de-
mais riscos na determinação das demais provisões necessárias para pas-
sivos contingentes, provisões tributárias e outras similares. Por serem es-
timativas é possível que os resultados reais possam apresentar variações. 
(c) Ativos Financeiros e Passivos Financeiros: A empresa possui ins-
trumentos financeiros não derivativos como contas a receber, outros rece-
bíveis, caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e outras 
dívidas. A empresa não efetuou transações envolvendo instrumentos finan-
ceiros para fins de reduzir seu grau de exposição a riscos de mercado, de 
moeda e taxas de juros. Não foram desenvolvidas transações envolvendo 
instrumentos financeiros com o objetivo de especulação. Em atendimento  
à Deliberação CVM nº 566, de 17 de dezembro de 2008, que aprovou  

o Pronunciamento Técnico CPC 14, e à Instrução CVM nº 475, de 17 de de-
zembro de 2008, a empresa efetuou uma avaliação de seus instrumentos 

-
tidas até seu vencimento. São avaliadas pelo custo, acrescidas dos rendi-

-
ceber: decorrem diretamente das operações da empresa, são classificadas 
como mantidas até o vencimento, e estão registradas pelos valores origi-
nais, sujeitos a provisão para perdas e ajuste a valor presente, quando apli-
cável. A empresa não possuía saldos de ativos financeiros mantidos para 
negociação ou designado ao valor justo através de lucros e perdas em 31 
de dezembro de 2017. (d) Apuração do Resultado: O resultado das ope-
rações é apurado em conformidade com o regime de competência. 4. Ativo: 
4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Correspondem aos valores de Caixa, 
depósitos bancários de livre movimentação e investimentos que possam 
ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações 
de valor. As Aplicações Financeiras referem-se a operações com resgate,  
que estão demonstradas pelo montante investido acrescido dos rendimen-
tos auferidos até a data dos Balanços, líquidos do IRRF, a valores não  
superiores aos de realização. Assim representados: 2017 2016
Caixa 1.000,00 1.000,00
Banco 98.940,18 53.419,25

99.940,18 54.419,25
Registram todos os créditos decorrentes de operações comerciais com 
clientes e com terceiros que sejam passíveis de recebimento. 4.2 Estoque: 
Os estoques estão registrados ao custo de aquisição, e seu saldo é apura-
do pelo preço médio de compra.

2017 2016
Estoques Imobiliários 1.235.544,94 1.000.000,00

1.235.544,94 1.000.000,00
5. Passivo: 5.1 Passivo Circulante: O Passivo Circulante está composto 
por valores referentes às Obrigações Legais da empresa, as quais repre-
sentam as saídas de recursos, acrescidos, quando aplicável, dos encargos 
monetários incorridos. 5.2 Passivo não Circulante: Está composto por  

São Paulo, 31 de dezembro de 2017
Luiz Martinez Neto - Empresário - CPF nº 105.053.148-51

Marcelo Antonio Garuti Maurício - Contador - CRC nº 1SP133.584/O-9

valores referentes a Obrigações Legais da empresa, as quais representam 
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo. 6. Patrimônio Líquido: 6.1 
Capital Social: O capital social da empresa é de R$ 300.000,00 totalmen-
te subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional. 7. Regime de 
Tributação: No exercício de 2017 a empresa estava enquadrada no Lucro 
Presumido.

24ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0195431-80.2011. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCIOLA ZVARICK SOARES, 
CPF 100.124.968-20, que ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SÃO PAULO, ajuizou-lhe uma ação de 
Procedimento Sumário, objetivando condenar a requerida ao pagamento R$ 7.645,58 (Set/2012), 
bem como á custas processuais, honorários e demais cominações legais, oriundos das mensalidades 
referentes á prestação de serviços educacionais vencidas e não pagas. Estando a requerida em lugar 
ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste, sob pena de ser considerada revel, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela Requerente (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia 
(art. 257 §- IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de novembro de 2017. 

1ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000089-60.2015. 
8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
CONSÓRCIO TRÓLEBUS ARICANDUVA LTDA, CNPJ 05.065.744/0001-08, na pessoa de seu 
representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de VRG - 
LINHAS AÉREAS S/A (VARIG), objetivando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 
193.194,21, referente a dívida trabalhista proveniente do processo 0084800- 11.2002.5.02.0001, que 
tramitou perante a 01ª Vara do Trabalho de São Paulo. Encontrando-se a requerida 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 úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, a requerida 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. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006871-14.2014.8.26. 0010 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ªVC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Charles Fernandes Marques, Brasileiro, RG 21.116.769-1, CPF
163.095.088-22, e Heloisa Lea Fernandes Marques, Brasileiro, RG 5735349, CPF 115.770.858-76, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Sociedade Beneficente São Camilo,
CNPJ 60.975.737/0002-32, objetivando o recebimento da quantia de R$ 15.206,90, referente à
prestação de serviços médico-hospitalares. Considerando que os requeridos encontram-se em lugar
ignorado, ficam os mesmos, por meio do presente Edital, Citados para os termos e atos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo de 20 (vinte) do
presente edital, apresentem respostas. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de março de 2018.                   (22 e 23)
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Especial

Carolina Marins Santos/Jornal da USP

Inicialmente, as imagens acima e ao lado podem 
parecer simples fotografias antigas de colegas em 
qualquer curso da USP. Mas ela deixa de ser co-

mum ao descobrir que se trata da primeira turma do 
Bacharelado em Ciências da Computação do Instituto 
de Matemática e Estatística (IME), em São Paulo. A 
informação pode causar espanto nos dias de hoje, em 
que a área de tecnologia é ocupada, 
majoritariamente, por homens. 

No entanto, essa não era a rea-
lidade em 1974, quando a turma 
se formou. Antes de nomes como 
Alan Turing, Steve Jobs e Bill Ga-
tes, a computação era uma área 
ocupada por mulheres, sendo elas 
as criadoras de diversas tecnologias 
e linguagens de programação. Mas, 
então, o que aconteceu? Para onde 
foram essas mulheres? A primeira 
turma de Ciências da Computação 
do IME contava com 20 alunos, 
sendo 14 mulheres e 6 homens. Ou 
seja, 70% da turma era composta de 
mulheres. Já a turma de 2016 con-
tava com 41 alunos, sendo apenas 
6 meninas, ou seja, 15%.

A baixa presença feminina tam-
bém se verifica em cursos de outra 
unidade da USP. Nos últimos cinco anos, apenas 9% dos 
alunos formados no curso de Ciências de Computação 
do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computa-
ção (ICMC) da USP em São Carlos eram mulheres; no 
Bacharelado em Sistemas de Informação, foram 10% e 
em Engenharia de Computação, 6%.

Segundo a presidente da comissão de graduação do 
ICMC, Simone Souza, o baixo número de alunas no 
curso já vem desde a escolha no vestibular, que tem 
pouca procura entre as jovens. Na Fuvest, as carreiras 
em computação do IME e do ICMC são as de menor 
proporção entre homens e mulheres, juntamente com 
as engenharias. Em 1997 (primeiro ano disponível para 
consulta), a proporção de candidatas inscritas no Ba-
charelado em Ciências da Computação do IME foi de 
26,4%, enquanto em 2017, a proporção foi de 13,66%. 
Nos anos de 2010 e 2016, o curso teve a menor propor-
ção entre todos da Fuvest.

Essa realidade não se restringe à USP. Entre as décadas 

Por que as mulheres “desapareceram” 
dos cursos de computação?

Na década de 1970, cerca de 70% dos alunos do curso de Ciências da Computação, no IME, eram mulheres; hoje, 15%

Quando os jogos começaram a 
se popularizar, acabou fi cando 
estigmatizado como ‘coisa de 
menino’. Já no início dos anos 
1970, era tudo muito abstrato, 
ninguém tinha computador em 
casa, então computação tinha 
mais a ver com a matemática, 
e o curso de matemática 
tinha mais meninas do que o 
de computação. O curso de 
computação não era muito 
ligado à tecnologia porque a 
gente não tinha computadores 
pessoais. Isso mudou bastante 
e agora o curso se refere 
mais à tecnologia do que à 
matemática.

de 1970 e 1980, houve uma grande inversão nos gêneros 
da área de tecnologia no mundo todo, mesma época em 
que surgiu o computador pessoal. Antes da criação do 
personal computer (PC), o computador era uma grande 
máquina de realizar cálculos e processamento de dados, 
atividades associadas à função de secretariado. 

A sua chegada na casa das pessoas, por meio de em-
presas como IBM e Apple, popularizou o uso pessoal 

das máquinas, principalmente, com 
a finalidade lúdica dos jogos. Para 
a professora do IME Renata Was-
sermann, foi neste momento que 
o computador ganhou a “marca” 
de masculino que o acompanha 
até hoje.

Segundo o professor e coor-
denador do curso de Ciência da 
Computação do IME, Marco Dimas 
Gubitoso, um fator que pode expli-
car o grande interesse das mulheres 
pela graduação na década de 1970 
é a sua associação com o curso de 
Matemática. A turma do início desta 
reportagem se constituiu a partir da 
migração de alunos da licenciatura 
em Matemática, que sempre teve 
um histórico maior de presença de 
mulheres.

Esse foi o caso de Maria Elisabete Bruno Vivian, que 
se formou na primeira turma de Ciência da Computação 
do IME e foi professora no mesmo instituto. Desde cedo, 
ela sabia que queria fazer computação, mas o curso ain-
da não existia quando se matriculou na licenciatura. A 
transferência só ocorreu no segundo semestre de 1971. 
Na época, a área era uma novidade e não se tinha ideia 
do quão competitiva ela se tornaria.

“A licenciatura é um curso para formar professores e 
ser professor sempre foi uma carreira majoritariamente 
feminina até hoje. Por isso, quando criaram o Bacha-
relado em Ciência da Computação havia muita mulher 
porque a maioria veio da licenciatura. O cenário mudou 
quando a carreira ficou interessante. Com muitas vagas 
e ótimos salários, ela acabou atraindo mais homens”, 
afirma Maria Elisabete.

O que os alunos dessa primeira turma não imaginavam, 
quando fizeram a fotografia, era de que ela seria o es-
topim para a criação do blog Mulheres na Computação 
por Camila Achutti, que também se formou no curso de 

Bacharelado em Ciência 
da Computação do IME. 
Em 2010, quando Camila 
chegou para a primeira 
aula de Introdução ao Al-
goritmo, ela notou que era 
uma das poucas mulheres 
na sala. Em 2013, quando 
se formou, era a única. O 
choque de estar sozinha 
numa turma masculina a 
obrigou a pesquisar re-
ferências de mulheres na 
computação. 

Essa inversão de realidade causou espanto também em 
Inês Homem de Melo, ex-aluna e professora no IME. Duran-
te os 15 anos em que fi cou na USP, a professora assistiu à 
predominância feminina no curso até atingir um equilíbrio 
entre os gêneros, mas jamais imaginou que o número se in-
verteria. “Eu trabalhei na USP, depois fui para uma fabricante 
de hardwares e softwares e meu último emprego, onde me 
aposentei, foi em um banco. Em todos esses lugares, era 
equilibrado o número de homens e mulheres, não havia a 
predominância de homens igual havia na engenharia. Não 
sei o que houve para diminuir tanto assim.”

Um estudo realizado na Southeastern Louisiana University, 
nos Estados Unidos, buscou investigar por que o número 
de estudantes mulheres em ciências da computação da 
universidade tinha diminuído. A conclusão do estudo, que 
pode ser encontrado no Journal of Computing Sciences in 
Colleges, mostra que as meninas são menos estimuladas 
às carreiras de tecnologia. Propagandas midiáticas, a edu-
cação escolar e a própria família têm infl uência na criação 
do estereótipo de que homens são melhores na área de 
exatas, enquanto mulheres se dão melhor nas humanas. 

A falta de representação de mulheres na área também 
é um fator fundamental para repelir as meninas dos 
cursos de tecnologia. “Quando você fala de computação, 
a primeira imagem que vem à cabeça é do homem nerd 
que programa desde os cinco anos e criou uma grande 
empresa aos 18, e isso não é verdade”, conta Camila. 
“Existem muitas mulheres que participaram da histó-
ria da computação, mas, de alguma forma, houve um 
apagamento dessas mulheres.” Ela lembra que, embora 
os nomes de homens sejam os mais citados, mulheres 
como Ada Byron (Lady Lovelace) e Grace Murray Ho-
pper foram fundamentais para a informática.

Camila Achutti
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Conhece o "Fenômeno-
Ilha"? Comum no mercado 

de trabalho, ele pode 
afetar - e muito! - o seu 
crescimento profi ssional

Você conhece ou já 

trabalhou em uma 

empresa com muitos 

anos de vida e que 

mantém seu modelo de 

gestão engessado?

E com um colega que 
atua há muito tempo 
em um mesmo cargo 

e não consegue se sobressair 
em uma nova função? E com 
aquele gestor que tanto não 
entende que se as pessoas 
não produzem os resultados 
necessários é sua a responsa-
bilidade quanto não aceita e 
desacredita das informações 
que recebe após solicitá-las?

Pois é, muitas dessas situ-
ações refletem o chamado 
"Fenômeno Ilha", um dos com-
portamentos mais comprome-
tedores na área de gestão de 
pessoas e que atrapalha o cres-
cimento profi ssional. Ligado 
à estagnação, esse fenômeno 
é favorecido tanto pela falta 
de incentivo das empresas, 
que muitas vezes não dão 
oportunidades a sua equipe 
de acompanhar as inovações 
e agregar valores ao negócio, 
quanto pela má qualifi cação 
do profi ssional e a limitação do 
seu pensamento criativo, uma 
barreira que impede a origina-
lidade ou até mesmo constrói 
uma imagem distorcida do que 
é felicidade no trabalho.

Para que os profi ssionais 
se mantenham competitiva-
mente ativos, é importante 
combater essa situação cuja 
característica é o isolamento. 
Muitas vezes ela acontece 
pela falta de incentivos das 
companhias às suas áreas de 
Recursos Humanos, já que 
não enxergam a importância 
de tratar bem sua equipe para, 
como consequência, os clien-
tes externos serem bem tra-
tados. E ter funcionários mal 
remunerados, por exemplo, 
traz ainda mais refl exos: a má 
qualifi cação desse profi ssional 
que não vê chance de crescer e 
a impossibilidade de a empresa 
fazer muitas exigências em 
relação a eles.

As pesquisas supervalorizam 
as pessoas que estão felizes 
no trabalho, mas nem sempre 
é simples mensurar e afi rmar 
isso com certeza. Você já parou 
para pensar se está realizado 
com o que faz hoje profi ssio-
nalmente? Para ajudar nessa 
refl exão, se pergunte: tendo 
ou não alcançado as metas da 
minha função, estou motivado 
e entusiasmado? Essa resposta 
exige pensar além dos objeti-
vos organizacionais e ter uma 
visão de mundo mais rica.

Se pretende trilhar novos 
caminhos, independente-
mente se o seu cargo atual 
é mais estratégico, gerencial 
ou operacional, minha dica 
é: desconstrua-se e destrua 
pensamentos que impedem 
novas ideias! Que tal começar 

se questionando se a empresa 
em que trabalha hoje tem a ver 
de fato com você? Em vez de 
continuar desalinhado com o 
que acredita, é melhor ter lu-
cidez o quanto antes e montar 
um plano para mudar de ares.

O propósito do trabalho tem 
a ver com aquilo que temos de 
melhor, que são nossas compe-
tências naturais e tudo o que 
nos encanta fazer. E disso não 
podemos abrir mão! No mo-
mento em que percebemos que 
a forma de trabalhar não faz 
mais sentido, é preciso tomar 
as próprias decisões e lutar 
para conquistar o que se gosta. 
É uma saída infi nitamente me-
lhor do que se forçar - ou ser 
forçado - a gostar do que faz e 
conquista apenas por costume.

Já dizia Peter Drucker que 
"Planos não passam de boas 
intenções, a menos que se 
transformem imediatamente 
em trabalho duro", então não 
podemos perder a oportuni-
dade de sermos autênticos e 
independentes. Por isso que 
considero uma cilada fi car sem-
pre a serviço daquilo que você 
ainda não alcançou e pensar 
nas metas como motivação e 
alcance de alta performance. 
Foque em você e trabalhe por 
um signifi cado, seja ele qual 
for, desde que importante para 
sua vida!

Vale a pena refl etir sobre 
o que realmente importa no 
seu trabalho, pensando tan-
to na empresa em que você 
está quanto na função que 
exerce propriamente. Tendo 
isso claro, evita-se submeter 
a verdades impostas e perder 
o poder de dizer o que pensa 
e fazer o que gosta – inde-
pendentemente do nome da 
companhia que consta ou irá 
constar no seu crachá. O au-
toconhecimento é de extrema 
importância nesse processo, 
até para evitar aquela antiga 
expressão do "trocar seis por 
meia dúzia". Lembre-se: "sair 
da caixa" é importante, mas de 
nada adianta sair de uma para 
entrar em outra! 

E para conseguir o que de-
seja na vida, comece decidindo 
o que você quer. Depois disso, 
analise onde está (estado atu-
al), onde quer chegar (estado 
desejado) e o que é preciso 
fazer para chegar lá (recur-
sos). Isso não quer dizer que 
necessariamente você tenha 
que fazer as malas e partir 
rumo a outra empresa, talvez a 
mudança de departamento, de 
funções ou de postura já sejam 
sufi cientes para você começar 
– ou voltar – a crescer e se 
tornar um profi ssional melhor.

 
(*) É fundadora e diretora da BrainFit, 

master coach pela SLAC (Sociedade Latino-
Americana de Coaching), Headhunter, 

especialista em DISC, motivadores pela 
TTI Success Insights e Assessment 

comportamental pela SLAC. É também 
palestrante e professora, formada em 

educação física pela FEC DO ABC, com 
MBA em Gestão de Pessoas pela FMU e 

formação em Business Communication no 
Australian College.

Cris Santos (*)

News@TI
Compartilhamento de bagagens permite 
comprar do exterior sem sair de casa

@Enquanto pessoas desejam produtos que não encontram no Brasil, 
milhares de viajantes estão indo e vindo ao redor do mundo com 

espaço disponível na bagagem. Conectá-los é a missão da Grabr, uma 
plataforma de oferta e demanda entre quem gostaria de comprar artigos 
importados e viajantes que vão ou voltam desses destinos e tem dispo-
nibilidade para encomendas. O negócio começou em 2015, quando os 
russos Daria Rebenok e Artem Fedyaev, morando em São Francisco, 
nos EUA, perceberam como era difícil ter acesso a produtos de outros 
países. A ideia da plataforma deu certo; atualmente está disponível em 
120 países e contabiliza mais de 350 mil usuários.

Aplicativo para vendedores profi ssionais

@Referência nacional em treinamento e capacitação de equipes 
de vendas atuantes nos mais diversos setores da economia, o 

Instituto Brasileiro de Vendas (IBVendas) lança o aplicativo “IB-
Vendas”, que chega para facilitar o estudo dos alunos e ampliar o 
networking entre eles e com os professores. O app está disponível 
para os sistemas iOS e Android. Ao realizar a matrícula em algum 
dos diversos cursos oferecidos pelo IBVendas, o vendedor deve 
baixar o aplicativo e, automaticamente, passa a ter acesso a todo o 
conteúdo, às apostilas utilizadas nas aulas e indicações de leituras 
complementares, desde as mais básicas até as teorias mais profundas. 
A ferramenta, no entanto, é útil para qualquer pessoa interessada em 
vendas e negociações, já que disponibiliza diversos artigos e vídeos 
(www.ibvendas.com.br). 

Recentemente, a McAfee e 
a CSIS divulgaram um estudo 
informando que o cibercrime 
gera anualmente um prejuízo 
de quase US$ 600 bilhões para 
as empresas no mundo todo, 
um montante que representa 
cerca de 0,8% do PIB mundial. 
Na América Latina, a estima-
tiva é de que as perdas com o 
cibercrime custem entre US$ 
15 e 30 bilhões. Na realidade, 
esses números podem ser 
muito maiores, pois grande 
parte dos prejuízos causados 
por atacantes cibernéticos não 
são ofi cialmente registrados. 

Os custos do cibercrime são calculados com base nos valores 
referentes à perda de propriedade intelectual nas empresas, 
fraudes on-line e crimes fi nanceiros, custos de interrupção na 
produção ou serviços, custo de proteção de redes, recuperação 
após ataques cibernéticos, danos à reputação das marcas, entre 
outros prejuízos. 

Uma novidade interessante reportada é que nos últimos 
anos o cibercrime no Brasil cresceu muito e o país passou a 
ser considerado um dos novos centros de cibercrime mundial, 
juntamente com a Índia, Coréia do Norte e Vietnã. O Brasil já é o 
alvo número um e a principal fonte de ataques na América Latina 
e, considerarmos o mundo todo, o país é a segunda principal 
fonte de ataques cibernéticos e o terceiro alvo mais afetado. 

Outra particularidade é que 54% dos ataques cibernéticos 
relatados no Brasil são originários do próprio país. Ou seja, 
não apenas estamos sendo atacados amplamente, mas também 
estamos produzindo grande volume de malwares locais. O país 

tem um ecossistema de ciber-
crime um tanto diferente do 
resto do mundo. Existe uma 
comunidade bem desenvol-
vida de hackers brasileiros e 
cursos de implementação de 
malware são vendidos aber-
tamente online. Por aqui, a 
modalidade mais comum é o 
crime fi nanceiro, vitimando 
principalmente os bancos e as 
instituições fi nanceiras. 

Entre os fatores que fazem o 
país se destacar neste merca-
do estão a rápida evolução das 
tecnologias que possibilitam 
sofi sticação dos ataques e a 

monetização mais fácil, o número crescente de novos usuários 
on-line, sendo que na maioria das vezes este usuário tem pouco 
conhecimento sobre cibersegurança, e a facilidade de realizar 
ataques com o crescimento do “cibercrime as a service”, já que 
uma pessoa mal intencionada consegue comprar kits para a 
execução de malwares na dark web sem precisar ter conheci-
mento técnico para desenvolver um ataque. 

Além desses fatores, sem dúvida, a falta de leis rigorosas 
contra o cibercrime é uma das principais razões pelas quais 
esses números continuam crescendo tanto e causando tantos 
prejuízos. Mudar esse cenário não é tarefa fácil, é um trabalho 
árduo que precisa envolver pessoas, empresas e governo. Além 
de implementação de medidas de segurança básicas e investi-
mento em tecnologias de defesa, é preciso criar políticas sérias 
de combate ao cibercrime e também promover a cooperação 
entre as agências internacionais. 

(Fonte: Jeferson Propheta é diretor geral da McAfee no Brasil).

Brasil já é considerado um polo do 
cibercrime mundial

Fernanda Andrade (*)

São os chamados cargos de alta gestão. Um dos caminhos para 
se chegar a essas oportunidades é através dos Headhunters, 
profi ssionais especializados em encontrar os executivos 

certos para os cargos mais estratégicos. Como ser encontrado 
por um deles, é a questão.

Uma excelente ferramenta usada pelos Headhunters para a 
busca de profi ssionais, hoje em dia, é o LinkedIn. A rede social foi 
criada a fi m de estreitar relacionamentos entre altos executivos 
de diferentes áreas, sendo muito utilizado por profi ssionais de 
Recursos Humanos e Headhunters. Ela é uma vitrine de suas 
competências e conquistas. Antes de ter qualquer contato com 
um Headhunter preciso ser atuante no LinkedIn, manter o perfi l 
sempre atualizado, constando sua trajetória profi ssional, a fi m 
de chamar a atenção dos recrutadores, pois é lá que mais tarde 
constará sua história profi ssional, que chamará atenção dos 
recrutadores.

É importante manter o perfi l sempre atualizado, compartilhar 
conquistas, qualifi cações, apresenta resultados, fomentar debates, 
participar de grupos, se conectar a pessoas de sua área, seguir 
pessoas importantes para seu mercado, assim como empresas 
e nichos em que deseja atuar. Estar a par dos acontecimentos 
do meio em que quer se inserir é fundamental. O profi ssional 
pode publicar textos e vídeos, a fi m de mostrar sua expertise 
justamente para o público que irá valorizar essa contribuição. 
Para áreas ligadas à design e criação, até mesmo um portfólio 
tem valor para um Headhunter, já que ele irá mapear o mercado 
no qual está buscando um profi ssional.  

Além disso, é interessante aproveitar o ambiente online para 
fazer networking. Através de ferramentas como essa é possível 
manter relações de forma constante, rápida e que irão garantir 
boas conexões futuramente. Vale a pena se conectar a profi ssionais 
de RH e Headhunters para se manter visível aos olhos deles. E, 
embora eles não costumem avaliar outras redes sociais, é preciso 
bom senso com exposição excessiva ou fotos comprometedoras 
em mídias menos profi ssionais. 

Como ser encontrado 
por um Headhunter?

Sabemos que existem vagas que não são divulgadas em meios convencionais. Geralmente elas são as 
melhores e mais cobiçadas oportunidades de emprego, pois demandam senioridade do profi ssional

Outra forma de atrair a atenção de um Headhunter é fora do 
ambiente virtual. Participar de eventos, feiras e congressos, além 
de agregar conhecimento, permite a troca de ideias entre em-
presas e profi ssionais da sua área. O mais importante é se fazer 
presente de forma coerente, porém discreta. Esse profi ssional 
está sempre observando, mapeando e navegando pelo mercado.

Você fez o dever de casa e, fi nalmente, foi contatado por um 
Headhunter. Aqui começa um novo desafi o. Mesmo que você 
esteja satisfeito no emprego atual e não tenha intenções de 
trocar de empresa, é importante manter uma postura cordial. É 
nessas horas que vale iniciar um contato e mantê-lo ativo com 
esse profi ssional. Esse relacionamento pode dar frutos no futuro.

Por isso, mostrar disponibilidade em conversar, interesse em 
ouvir a proposta, ser educado e gentil é crucial. Tenha em mente 
que o Headhunter irá te avaliar e ele pode abrir portas agora ou 
mais tarde. Ele avalia as competências técnicas e comportamen-
tais do profi ssional, se ele atende às especifi cações da vaga que 
busca, e se há uma adequação à cultura da empresa para a qual 
ele está recrutando. 

Muito além de salários e benefícios, é importante analisar se 
os objetivos e valores da empresa são condizentes com os seus. 
Buscar mais informações sobre a companhia vai fazer com que 
você se diferencie num próximo passo: a entrevista. Tanto no 
contato telefônico quanto num encontro presencial, o candidato 
não pode apenas ouvir o Headhunter. Ele precisa demonstrar 
capacidade de dialogar, fazendo perguntas inteligentes sobre a 
oportunidade e a empresa. Seu dever é se mostrar como sendo 
o profi ssional que o Headhunter procura. 

Por fi m, se você quer ser encontrado por um Headhunter é 
importante ser visto como uma opção atraente no mercado. As 
ferramentas estão aí para isso. O relacionamento, físico e/ou di-
gital, ainda é a chave. Mostre o que conhece. Deixe transparecer 
o excelente profi ssional que é e esteja sempre em movimento. 
Headhunters buscam soluções para as empresas. Esteja prepa-
rado, e você será uma delas.

(*) É Gerente de Hunting e Outplacement da NVH – Human Intelligence.

Nova versão do sistema Empresas.net contempla melhorias 
solicitadas pelo mercado

Estará disponível a partir de 26 de março, 
a nova versão do Empresas.net, programa 
utilizado pelas companhias para gerar e 
enviar as informações periódicas e even-
tuais, previstas na regulamentação, à CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários) e à B3.

As companhias poderão gerar documen-
tos pela versão atual até o dia 2 de abril. 
Depois disso, passa a ser obrigatório o uso 
da versão 13.0.

A atualização endereça alguns pedidos 

dos próprios participantes do mercado 
por formulários mais fáceis de serem 
preenchidos, possibilidade de upload de 
planilhas de demonstrações fi nanceiras 
e o armazenamento de informações já 
digitadas, evitando o recadastramento 
dos dados. O programa traz ainda um 
layout totalmente reformulado e mais 
intuitivo.

“As companhias utilizam quase que 
diariamente o Empresas.net para trans-

mitir informações. Queremos, com essa 
reformulação, tornar esse processo mais 
efi ciente e amigável”, afi rma a diretora de 
Emissores da B3, Flavia Mouta.

O programa é utilizado por todas as em-
presas registradas ou que tem intenção 
de se registrar na CVM e por aquelas que 
são listadas nos mercados administrados 
pela B3. O link para download da nova 
versão estará disponível nos sites da CVM 
e da B3 (B3.COM.BR).
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Esta quinta é o sexto dia da lunação. Lua em Gêmeos deixa a quinta leve e comunicativa. O dia será positivo para as conversas, 

estudos e trocas intelectuais. A Lua em bom aspecto com o Sol antes do amanhecer traz muita vitalidade e clareza. Às 21h20 

Mercúrio inicia o movimento retrógrado e até a metade de abril o desafi o será pensar antes de tomar qualquer decisão 

importante. Não vai adiantar ter pressa para resolver as questões, pois o que pode acontecer é que teremos mais trabalho para 

corrigir os erros. A Lua em mau aspecto com Netuno à noite pode trazer confusão emocional. O melhor a fazer é descansar.
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A Lua nova faz sentir com intensidade 
onde pode pisar neste novo ano 
astral que se inicia.  A afetividade o 
leva a demonstrar seus sentimentos 
à pessoa amada aumentando a 
compressão com amigos e familiares. 
Bom para fi car bem juntinho de 
quem o ama. 17/617 – Branco.

Lua e Vênus estarão em harmonia 
desde cedo até as primeiras horas 
da manhã levando a viver momentos 
felizes ao lado de quem se gosta. A 
tendência é fi car mais atraente neste 
dia. Se mantiver a certeza no coração, 
terá a satisfação de um desejo íntimo 
neste fi nal de março. 29/429 – Azul.

A inspiração se amplia e a perspicácia 
é ponto favorável. Projetos, desejos 
e sonhos antigos podem se tornar 
realidade. Pode empreender novos 
projetos e fazer coisas que o façam 
se sentir forte e autoconfi ante! A 
beleza, a arte e o comércio se unem 
para trazer benefícios fi nanceiros. 
64/564 – Amarelo.

A vida sentimental terá desejos e 
interesses que leva ao entendimento 
íntimo e uma maior aproximação 
sexual. Neste dia a necessidade de 
liberdade se faz sentir com maior 
intensidade. Pode sofrer perdas 
por atos impensados e lembre-se 
de respeitar a individualidade. 
20/520 – Cinza.

O dia será positivo para as conversas, 
estudos e trocas intelectuais. A 
Lua em bom aspecto com o Sol 
antes do amanhecer traz muita 
vitalidade e clareza. Prepare viagens 
ou persiga um novo ideal. Cuidado 
com a tendência a rebelião contra 
compromissos que terá que assumir. 
56/356 – Amarelo.

Há maior conquista de espaços 
abertos e o caminhar livre de 
amarras se faz necessária. Novas 
experiências a ajudarão a encontrar 
o seu caminho se isso ainda 
não aconteceu. Seja uma pessoa 
amistosa, mas também firme e 
objetiva com as pessoas próximas. 
35/935 – Verde.

É tempo de dedicação ao trabalho 
cotidiano e rotineiro. Faça o que tem 
que ser feito evitando rebelar-se com 
os compromissos. Este é o momento 
de resolver uma situação pendente 
na intimidade de uma vez por todas 
e acertar sua vida sentimental de 
uma vez por todas. 45/545 – Verde.

O começo do dia faz enxergar o que 
deve ser feito, resolver assuntos e 
até empreender novos projetos, 
realizar algo que o faça se sentir 
forte e autoconfiante. Um bom 
momento para ficar perto dos 
fi lhos e da família. Desde que tenha 
planejado ganhará mais dinheiro 
neste próximo mês. 78/578 – Azul.

A religiosidade e a franqueza são 
colocadas em nível muito alto nesta 
quinta. Fique perto das pessoas 
queridas, faça viagens e volte as 
suas raízes. Pode reiniciar a luta por 
melhores condições de vida. A arte 
a beleza e o comércio podem unir-
se para ajudá-lo a ganhar dinheiro. 
52/252 – Marrom.

Conecte-se com o que você 
realmente quer alcançar da vida. 
Um sentimento novo nasce e os 
problemas começam a se dissipar. Às 
21h20 Mercúrio inicia o movimento 
retrógrado e até a metade de abril o 
desafi o será pensar antes de tomar 
qualquer decisão importante.  33/533 
– Branco.

Com o Sol na casa dois, a casa dos 
bens e do dinheiro, cuide melhor do 
que é seu e prepare-se para melhorar 
seus ganhos. Bom para compra e 
venda de bens e propriedades. A Lua 
em mau aspecto com Netuno à noite 
pode trazer confusão emocional. O 
melhor a fazer é descansar. 56/556 
– Branco.

O dia é bom para começar coisas 
novas e aproximar-se de pessoas 
dando início a novas relações que 
tendem a se tornar importantes 
para a felicidade. Poderá fi rmar 
importantes alianças ou rompê-las 
defi nitivamente neste dia em que 
o Sol está na casa sete em Áries. 
66/466 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 22 de Março de 2018. Dia de São Zacarias, Santa 
Léia, São Otaviano, São Nicolau de Flue, São Basílio de Ancira, 
e Dia do Anjo Sitael cuja virtude é a sorte. Dia Mundial da 

Água. Hoje aniversaria o cantor e compositor Jorge Benjor que 
chega aos 76 anos, o ator Matthew Modine que nasceu em 1959 
e o ator Vladimir Brichta que faz 43 anos.

O nativo do dia
O nativo deste segundo dia e grau do sol em Áries é uma pessoa 
independente e ousada com natureza aventureira. A motivação 
é a chave para seu sucesso. É liberal, líder e autoconfi ante. 
Visionário, pensa grande e se sente bem iniciando ou estando 
à frente de novo projeto ou empreendimento. Deve superar 
a tendência a ser autoritário e muito entusiástico. É sempre 
amante da verdade, sustenta a palavra e tem prazer em ajudar 
aqueles que dele necessitam. Rápido em suas decisões resolve 
tudo de forma prática através do diálogo aberto e franco. Mas 
no lado negativo pode ser hipócrita e ingrato.

Dicionário dos sonhos
MÉDICO - Vê-lo quando está com saúde, doença 
próxima. Se estiver doente, fi  cará curado. 
Tratando de doente, fi  cará curado. Ser médico, 
acautele-se com situações difíceis. Números da 
sorte: 03, 08, 11, 28, 48 e 71.

Simpatias que funcionam
Por fi m as brigas: 1 lenço branco – 1 caixinha 
vermelha – água benta – 1 chaveiro. Leve o 
chaveiro a uma igreja e mergulhe-o na água 
benta. Secar com o lenço branco e colocar na 
caixinha. De esse presente ao seu amado(a). 
Não conte nada sobre a magia. Lave o lenço 
e use-o normalmente. Em pouco tempo tudo 
estará bem mais calmo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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MICROFONIA

MAGIARLR
PRLEN

DEA
SEDATNTC

ZOROASTRO
CASADEDAL

DOBRED
AIDATAL

OLEAGINOSA
RINSAPP

NO
ROLEIRO

GLOBOR
AIN

UAOGAII
CAMPEONATO

Chiado
resultante
da má e- 

qualização

Etnia 
predomi-
nante na
Hungria 

Luís
Roberto,
narrador
esportivo

Vale da (?),
região se-
ricicultora
do Paraná

Teresa
Cristina,
sambista
carioca

Fundador
de antiga
religião
persa

Peça
protetora
usada por
alfaiates

Nascido
no norte

da Finlân-
dia

A linhaça,
por seu
teor de
gordura

Fingem
que

trabalham
(gíria)

Concer-
nente a 
dia, mês 

e ano

Instrumen-
to que
afina a

orquestra

Letra que
identifica
o helipon-
to privado

"Rico (?)
à toa" 
(dito)

Torta de
(?), prato
típico da
Inglaterra

Produtor
de pe-
ças de

cerâmica
"It Will (?)",

sucesso
de Bruno

Mars
Evento
como o 
Brasilei-
rão (fut.)

"Progres-
so", em
SBPC

Traidor 
de Otelo

(Lit.)

Coreografia de
quadrilhas juninas 
Pessoas de cultura

muito reduzida

A linguagem peculiar
aos advogados 

Motivo de desgaste
de casamentos

Técnica para
eliminar a principal
causa do mau hálito
Elizeth (?), cantora

Cenário
do "BBB"

Multiplique
por dois

Nem, em
inglês 

A Vênus
Platinada

Ovo do
piolho

George
Rouault,
pintor

francês
Lugares 
indeter-
minados

com gente
ou coisas
incomuns

Arte de podar
plantas em formas

ornamentais

Diâmetro (símbolo)

3/nor. 4/rain — rins. 6/magiar. 7/arábias. 8/topiaria.
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Águas da união
Em tempos tecnológicos onde as fronteiras 

se tornam inexistentes, mas a barreiras men-
tais ainda nos impedem de viver em união, 
André Abujamra busca inspiração nas águas, 
que também não conhecem fronteiras, e nesta 
refl exão mergulha em “Omindá”, seu novo 
trabalho que reúne participações especiais 
de artistas de diversos países. “Omindá” é o 

resultado de um sonho de mais de 11 anos, 
um espetáculo que além da banda e orques-
tra que estarão no palco, serão projetadas 
imagens com a participação dos convidados. 
Todos foram fi lmados em seus países de ori-
gem, entre eles Japão, França, Jordânia, India, 
Portugal, Estados Unidos, Uruguay, Argentina.

Serviço: Auditório Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n,  
Parque do Ibirapuera. Sexta (23) e sábado (24) às 21h e domingo 
(25) às 19h.Ingressos R$ 30 e R$ 15 (meia).

Popularmente conhecido como Christian Pior, o humorista 
Evandro Santo apresenta seu stand-up comedy “Eu Com Vocês”. 
Baseado na premissa de que “somos todos muito interessantes”, 
o humorista conta que não consegue se diferenciar da plateia, 
pois cada presente alimenta suas inspirações. 

Serviço: Teatro Jaraguá, R. Martins Fontes, 71, Centro, tel.  3255-4380. Sábados às 23h30. 
Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia). Até 28/04.

Lucas Santtana apresenta 
a turnê de “Modo Avião”, 
sétimo disco de estúdio e 
“um convite à pausa nessa 
sociedade do cansaço, onde 
fi car 10 minutos longe 
do celular é um esforço 
homérico”, conta ele

Lançado no ano passado, o tra-
balho é tratado não apenas 
como um álbum, mas como um 

“audiofi lme”, em que mistura música, 
literatura, cinema e arte dramática para 
retratar as vivências do músico baia-
no ao longo de seu processo criativo, 
dessa vez com registro em áudio com 
textos em parceria com JP Cuenca e 

livro artesanal, costurado a mão, com 
ilustração de Rafael Coutinho e design 
de Iansã Negrão. O projeto o leva a 
um lugar nunca visitado: o da criação 
de personagens, para contar histórias 
em forma de oito canções. Gravado 
com microfone binaural, que permite 
uma audição 360°, próxima do ouvido 
humano, a audição é imersiva. As 
músicas são intercaladas com diálogos 
interpretados pelo músico e por atores. 
Patrícia Pillar interpreta Maria, Geor-
gette Fadel, Graciela, Mariana Lima dá 
voz a Alice, Aury Porto ao personagem 
O outro, Maria Manoella representa a 
mulher do avião, Cadu Fávero, o gar-
çom do restaurante e Carolina Bianchi, 
a personagem Marina.

Serviço: Auditório Ibirapuera, Av. Pedro Álvares 
Cabral, s/n, Parque Ibirapuera, tel. 3629-1075. Domingo 
(01/04) às 19h. Ingressos: R$ 30  e R$ 15 (meia). 

Divulgação

Nota- 
lançamento

O primeiro EP de Drik Barbosa 
já traz toda a força do canto, da 
palavra e do ritmo dessa jovem 
de 25 anos. Cantora, compositora 
e integrante do coletivo Rimas & 
Melodias, ela compôs 5 músicas 
que expressam bem sua perso-
nalidade, tanto que batizou o EP 
de “Espelho”.O trabalho também 
é permeado pelo simbolismo 
da água. “A água representa a 
purifi cação, a origem da vida, a 
limpeza e traz cura mas também 
é força e fúria quando necessário. 
E, independente de onde esteja, 
em um copo ou no oceano, a água 
continua sendo água e da mesma 
forma que, independente de onde 
eu vá ou esteja, mantenho a minha 
essência”, explica Drik.  

A sonoridade de “Espelho” 
transita entre rap e R&B. A dire-
ção musical é assinada por Grou, 
produtor e beatmaker, que já 
trabalhou com Emicida, Kamau, 
Criolo e Rimas & Melodias, entre 
outros e produziu 4 faixas do EP.  
O primeiro single, “Melanina”, foi 
produzido por Deryck Cabrera, 
também beatmaker, que tem no 
currículo trabalhos com Criolo, Jay 
Prince, Don L. e outros. “Espelho” 
já  está disponível nas principais  
plataformas digitais.  Para ouvir, 
acesse: (https://onerpm.lnk.to/
DrikBarbosa). 

 Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam e

Lana Del Rey estarão no festival.

A edição 2018 do Lollapaloo-
za Brasil vem com novidades. 
O festival terá mais um dia de 
shows, acontecendo nos dias 
23, 24 e 25 de março. Como he-
adliners, esta edição do evento 
vai contar com as bandas Red 
Hot Chili Peppers, Pearl Jam e 
The Killers. O festival de música 
conta ainda com artistas como 
Imagine Dragons, Lana Del Rey, 
LCD Soundsystem, Chance The 
Rapper, Wiz Khalifa, DJ Snake, 
Kygo, Liam Gallagher, The Na-
tional, Alok e muito mais.

Serviço: Autódromo de Interlagos, Av. 
Senador Teotônio Vilela, 261, tel. 5666-8822. 
De sexta (23) a domingo (25) a partir das 
11h. Ingressos: de R$ 350 a R$ 1.500.

Virginia Cavendish e Nelson Baskerville:

um homem e a incapacidade de amar.  

Um casal decide passar um fi m de semana à beira 
de um rio. O homem decide buscar trutas e, quando 
volta, percebe que a namorada desapareceu. Ela surge 
completamente diferente e, na sequência de aconteci-
mentos, não é possível saber se o que se passa é ou não 
real. Com narrativa não linear, “O Rio”, do britânico Jez 
Butterworth, ganha versão dirigida e protagonizada por 
Nelson Baskerville  e compõem o elenco a atriz Virginia 
Cavendish, que se revezam no papel da namorada.

Serviço: Teatro Paulo Eiró. Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro. Sexta e 
sábado às 21h e  domingo às 19h. Ingresso: R$ 20. Até 25 de março.

Lançamento CD
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.netjen.com.br
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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 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: INDIOMAR DE ALMEIDA VAZ, profi ssão: encarregado de horti-fruti, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Barra do Choça, BA, data-nascimento: 05/04/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Tiago Vaz e de 
Leli Neres de Almeida. A pretendente: ROBERTA ALMEIDA DE OLIVEIRA, profi s-
são: fi scal de piso, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/09/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roberto 
de Oliveira e de Izaura Mandu de Almeida.

O pretendente: MARCOS PAULO DE ANDRADE SANT'ANNA, profi ssão: chaveiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1985, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Soares Sant'Anna e de 
Máxima Maria de Andrade Sant'Anna. A pretendente: PRISCILA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS CHAGAS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 28/09/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Claudio Souza Chagas e de Valdira Conceição dos Santos Chagas.

O pretendente: MARCOS HENRIQUE ROBERTO SILVA, profi ssão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1993, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Dias da Silva e de Sandra 
de Assis Roberto Silva. A pretendente: ALLYNE DE CÁSSIA JANUÁRIA LOYOLLA 
DOS SANTOS, profi ssão: diretora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 22/05/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Carlos Loyolla dos Santos e de Janete da Paixão Silva dos Santos.

O pretendente: ANTONIO PEREIRA, profi ssão: carpinteiro, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: Santo Inacio do Piauí, PI, data-nascimento: 14/08/1955, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimunda Maria da Conceição. A pretendente: AN-
TONIA BARBOSA CAMPOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturali-
dade: Santo Inácio do Piauí, PI, data-nascimento: 08/02/1967, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julião Barbosa Campos e de Francisca Maria Campos.

O pretendente: VANEILSON MENDES DA SILVA, profi ssão: encanador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Bodocó, PE, data-nascimento: 22/10/1990, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Mendes da Silva e de Evani Rodrigues 
Mendes. A pretendente: RAFAELA DE MATOS SANTOS, profi ssão: autônoma, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Capim Grosso, BA, data-nascimento: 22/03/1995, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Cardoso dos Santos 
e de Maria Josélia Rios de Matos Santos.

O pretendente: DOUGLAS JOSÉ RIBEIRO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wanderley José Ribeiro e de Marilene Maria da Silva 
Ribeiro. A pretendente: ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de logísti-
ca, estado civil: divorciada, naturalidade: Pilão Arcado, BA, data-nascimento: 10/09/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marina Oliveira de Souza.

O pretendente: WELLINGTON LIMA DOS SANTOS, profi ssão: açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemir dos Santos e de Izailda Lima dos Santos. A 
pretendente: ALDAINES OLIMPIO MOTTA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1992, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Barbosa da Motta e de Elizabeth Olimpio da Motta.

O pretendente: AILTON ANTÔNIO VIEIRA JUNIOR, profi ssão: corretor de imóveis, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 30/07/1984, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Antônio Vieira e de Sandra 
Pereira Vieira. A pretendente: JÉSSICA DE OLIVEIRA RODRIGUES, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 22/11/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Rodrigues e de Maura Isabel de Oliveira.

O pretendente: RONALDO ROSA JUNIOR, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 13/07/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Rosa e de Raquel Claudino 
Rosa. A pretendente: ANA CAROLINE MORAES DA FONSECA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1992, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joel Bernardo da Fonseca e 
de Rosimeire de Moraes de Lima.

O pretendente: JOSÉ VIEIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santana do Ipanema, AL, data-nascimento: 12/05/1963, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Vieira da Sil-
va e de Antonia Vitória da Silva. A pretendente: JOSEFA RUBENITA DA ROCHA, 
profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: Igaci, AL, data-nascimento: 
04/05/1970, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Martiniano Antonio da 
Rocha e de Luzia Maria da Conceição.

O pretendente: WILSON ROBERTO SANTOS, profi ssão: promotor de vendas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1971, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Renato Argolo Santos e de 
Lidnei Lima Santos. A pretendente: THAÝS DOS SANTOS SILVA, profi ssão: auxiliar 
de monitoramento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/10/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Luiz 
da Silva e de Mirian dos Santos Silva.

O pretendente: VINICIOS ALVES CURINTIMA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otavio Arcanjo Curintima e de Glaucia Alves do Nascimento. 
A pretendente: DIANA CRISTINA OLIVEIRA SALVIANO, profi ssão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1989, residente e do-
miciliada nesta Capital, SP, fi lha de Antonio Ricardo Salviano e de Ciane Oliveira e Silva.

O pretendente: VALDOMIRO RODRIGUES RAMOS, profi ssão: vendedor, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: Pilão Arcado, BA, data-nascimento: 26/02/1958, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Augusto Rodrigues Ramos e de 
Emilia Ramos de Carvalho. A pretendente: MARIA ÂNGELA DÂMASO DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Serrita, PE, data-nascimento: 
20/12/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Dâmaso 
da Silva e de Maria do Carmo Martins Silva.

O pretendente: GUILHERME TRINDADE DE SOUZA, profi ssão: assessor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Souza e de Valdecira Trin-
dade. A pretendente: EMILLY EDUARDA BENEDITO DE OLIVEIRA, profi ssão: auxi-
liar de laboratório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo dos 
Santos Oliveira e de Celma Benedito.

O pretendente: ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adriano Rodrigues dos 
Santos e de Silvana Moreira. A pretendente: FRANCIELLI DA SILVA SOARES, pro-
fi ssão: sub-gerente, estado civil: solteira, naturalidade: Lorena, SP, data-nascimento: 
10/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Francis-
co Soares Filho e de Maria Angela da Silva Barbosa.

O pretendente: WELLINGTON GERALDO SANTANA, profi ssão: varredor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 06/05/1962, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Geraldo Santana e de Maria dos Anjos Sam-
paio. A pretendente: ADRIANA PEDRO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1974, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jennys Elias da Silva Junior e de Marinete Pedro da Silva.

O pretendente: DAVID GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: ajudante de vidraria, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 07/08/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clemilde Gonçalves da Silva. A 
pretendente: PAULA KAROLINE DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Carlos da Silva e de Hadassa da Silva Leite.

O pretendente: JOÃO PEDRO SOARES DE ARAUJO, profi ssão: vendedor externo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1994, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Euclides Aparecido de Araujo e de Delma 
Batista Soares. A pretendente: BEATRIZ DE ALBUQUERQUE SANTOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, SP, fi lha de Rafael da Silva Santos e de Liliane 
Aparecida de Albuquerque.

O pretendente: ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS, profi ssão: aposentado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 02/02/1964, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Cordeiro dos 
Santos e de Isaura Nascimento de Jesús. A pretendente: MARIA ROSA TRINDADE 
LOPES, profi ssão: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: Caravelas, BA, data-
nascimento: 21/04/1963, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Lopes dos Santos e de Helena Trindade Lopes.

O pretendente: EDSON ELIO DE OLIVEIRA REIS, profi ssão: auxiliar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elio Simão Reis e de Andreia de Oliveira 
Santos. A pretendente: GEOVANA BRAZ DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geovane Batista da Silva e de Ivanei-
de de Oliveira Braz.

O pretendente: HENRIQUE SILVA DE SOUZA, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 01/04/1990, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rafael Ferreira de Souza e de Vanda da 
Silva de Souza. A pretendente: CARINA ROSA GOMES, profi ssão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: Caetité, BA, data-nascimento: 11/06/1988, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eurides Rodrigues Gomes e de Izani 
Rosa Gomes.

O pretendente: EVERTON DO CARMO MARQUES, profi ssão: bombeiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 08/09/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Severino Marques e de Sineide Fran-
cisca do Carmo. A pretendente: ANA PAULA ALVES DOS SANTOS, profi ssão: balco-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 19/06/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Couto dos Santos e 
de Maria Alves dos Santos.

O pretendente: ANDERSON SILVA DE PAULA, profi ssão: montador de refrigeração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Teixeira de Paula e de 
Jurandir Iluminata Silva de Paula. A pretendente: TAYLANE OLIVEIRA FERNANDES 
DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Carapicuiba, SP, 
data-nascimento: 13/02/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Edson Fernandes dos Santos e de Antonia Santos Oliveira.

O pretendente: FAGNER PEREIRA DE ALMEIDA, profi ssão: auxiliar de manuten-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Genivaldo Muniz de 
Almeida e de Maria Aparecida Pereira da Paz de Almeida. A pretendente: ANALICE 
LIMA FEITOSA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Iati, PE, data-
nascimento: 03/07/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Aristide Martins Feitosa e de Maria Elizabete Lima Feitosa.

O pretendente: RENAN SAETO MACHADO, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 20/04/1994, 
residente e domiciliado em Diadema, SP, fi lho de Carlos Alberto Machado e de Mar-
cia Nobrega Saeto. A pretendente: JÚLIA MAIA RIBEIRO DOS SANTOS, profi s-
são: supervisora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/01/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José dos 
Santos e de Eunice Maia Ribeiro dos Santos.

O pretendente: EDER APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA, profi ssão: policar, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euclides Tenorio de Oliveira e de 
Ana Maria Gomes da Silva de Oliveira. A pretendente: PATRICIA MARIA DA SILVA, 
profi ssão: ajudante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Timbaúba, PE, data-
nascimento: 02/01/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Severino João da Silva Irmão e de Severina Maria da Silva.

O pretendente: REGINALDO VAGLI DE LORENZO, profi ssão: representante comer-
cial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1963, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paschoalino de Lorenzo e de 
Norma Vagli de Lorenzo. A pretendente: NEUSA DA CONCEIÇÃO ALVES, profi ssão: 
fl orista, estado civil: divorciada, naturalidade: Tarabai, SP, data-nascimento: 26/10/1962, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves e de Marinalva 
Francisca da Conceição Alves.

O pretendente: DIEGO CANTON MORENO, profi ssão: assistente de aumoxarifa-
do, estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
15/03/1984, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Roberto Moreno e de 
Lina Canton Moreno. A pretendente: LAIS OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: assis-
tente de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Paulo 
Bispo dos Santos e de Neide José de Oliveira dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON OLIVEIRA BENTO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 18/12/1995, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Gomes Bento e de Ma-
ria Alves de Oliveira Bento. A pretendente: ESTER SAMYRE MACIEL DOS ANJOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/06/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Ma-
cedo dos Anjos e de Katia Merilyn Maciel.

O pretendente: JHONATHAN BATISTA DE SOUSA, profi ssão: técnico de DSL, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ribeiro de Sousa e de Claudia 
Batista de Sousa. A pretendente: DOANNY LEONOR DINIZ LEONEZ, profi ssão: pro-
fessora, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nasci-
mento: 10/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valmir 
Olegario Leonez e de Ana Claudia Diniz Leonez.

O pretendente: GABRIEL SANDRO FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: escritura-
rio administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/01/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Severino 
dos Santos e de Luzia Aparecida Ferreira dos Santos. A pretendente: JANAÍNA RON-
CHI, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/06/1983, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Rui 
Ronchi e de Florinda Maria Ronchi.

O pretendente: DENISON BELONI DA SILVA, profi ssão: auxiliar de eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1990, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nestor Luiz da Silva e de Maria da Conceição 
Beloni da Silva. A pretendente: JÉSSICA BIANQUE RODRIGUES, profi ssão: auxiliar de 
fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1992, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joseania dos Santos Rodrigues.

O pretendente: ARÃO VIEIRA SANTIAGO, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 02/05/1986, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Vieira de Lima e de Cicera Santiago de Lima. A pretendente: 
ROSELI SANTOS FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ribei-
rão das Neves, MG, data-nascimento: 14/04/1987, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Elias Madureira Ferreira e de Lucilene Souza Santos.

O pretendente: CARLOS FELIPE FERREIRA DA SILVA, profi ssão: coordenador técnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abiúde Ferreira da Silva e de Maria Socor-
ro da Silva. A pretendente: SABRINA MANNOCCI, profi ssão: progamadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/08/1983, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de João Fernando Mannocci e de Elizabeth Scogluse Mannocci.

O pretendente: DIOGO GONÇALVES DE ABREU, profi ssão: estudante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliseu Brandão de Abreu e de Regina Gonçalves de Queiroz 
Abreu. A pretendente: NICOLI SANTOS TIMOTIO, profi ssão: tecnica de edifi cações, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1992, residente e domicilia-
da nesta Capital, SP, fi lha de Jonas Timotio e de Maria Alice Santos Timotio.

O pretendente: PAULO SILVA BARBOSA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jaboatão dos Guararapes, PE, data-nascimento: 29/11/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Luiz Barbosa e de Telma Cristina 
da Silva. A pretendente: WANDA SANTANA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1962, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Santana Silva e de Aurelina Fernandes Soares.

O pretendente: ENDERSON PAULO DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1984, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Paulo Ferreira da Silva e de Neuza 
Helena dos Santos Silva. A pretendente: ADINÉIA LOPES MAGALHÃES, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 13/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Maria Alves Magalhães e de Maria das Graças Lopes Carvalho.

O pretendente: NELSON PORTO FERREIRA, profi ssão: chaveiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Tasso Fragoso, MA, data-nascimento: 31/01/1997, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Valdemar Alves Ferreira e de Evanilde Alves Porto Ferreira. A pre-
tendente: JULIANA CRISTINA ANDRADE DE ABREU, profi ssão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/2001, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel de Abreu Neto e de Noemi Andrade da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO DANTAS DE SANTANA HENRIQUE, profi ssão: vigilante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Henrique e de 
Francisca Dantas de Assis. A pretendente: MARCIA CRISTINA CARDOSO, profi s-
são: educadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/04/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdivino José 
Cardoso e de Maria Angela da Silva Cardoso.

O pretendente: LEONARDO AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO, profi ssão: micro
-empreendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/05/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivonete Rocio 
do Espirito Santo. A pretendente: AMANDA PESSOA DIAS, profi ssão: web designer, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1989, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elza Pessoa Dias.

O pretendente: PAULO JOSÉ DOS SANTOS, profi ssão: mecânico de empilhadeiras, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 10/06/1964, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Neves dos Santos e de Maria da Gloria 
dos Santos. A pretendente: MARIA FATIMA LEAL, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Belém do São Francisco, PE, data-nascimento: 18/03/1968, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Gomes Leal e de Joana da Silva Leal.

O pretendente: FABIO SOUZA DA SILVA, profi ssão: segurança, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1981, residente e domiciliado 
em Santo André, SP, fi lho de Joaquim Dias da Silva e de Lizete Rodrigues Souza da Sil-
va. A pretendente: MARIANA APARECIDA DE JESUS, profi ssão: atendente, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdelice Maria de Jesus.

O pretendente: JEAN LUCAS DE SOUZA SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Osvaldo Cruz, SP, data-nascimento: 07/08/1992, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Clarivaldo Esequiel dos Santos e de 
Claudenice Ribeiro de Souza Santos. A pretendente: RAYSSA FRANCO DA SILVA, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 23/03/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jair Franco 
da Silva e de Jacira da Silva de Souza.

O pretendente: EDIMILSON GONÇALVES DE LIMA, profi ssão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldir Joaquuim de Lima 
e de Valdirene da Silva Gonçalves. A pretendente: DEBORA CRISTINA FERREIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/03/1992, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Dilsom Fer-
reira e de Karia Cristina Moraes Ferreira.

O pretendente: THIAGO FALCI GOYA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1984, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, fi lho de Nelson Ginko Goya e de Maria Helena Falci Goya. A pretendente: MARIA LU-
TIANA DE LIMA OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de faturamento, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Buique, PE, data-nascimento: 18/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Edmílson Vitorino de Oliveira e de Maria José de Lima Oliveira.

O pretendente: JOÃO PAULO REIS SANTOS, profi ssão: azuleijista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 14/06/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Tenorio Reis Santos e de 
Maria Rita Almeida dos Santos. A pretendente: ELAIDE ARAUJO SANTOS, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 
25/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademario 
Oliveira Santos e de Margarida Ramos Araujo.

O pretendente: EDIVALDO GONÇALVES SENÁRIO, profi ssão: ajudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Varzelândia, MG, data-nascimento: 31/07/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Gonçalves Senário e de Maria Ferreira Senário. 
A pretendente: MARIA LUCÉLIA PEREIRA DA COSTA, profi ssão: balconista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Pastos Bons, MA, data-nascimento: 11/12/1987, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anésio Pereira da Costa e de Rita Pereira da Costa.

O pretendente: KENJI NISHIMURA DOS SANTOS, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1983, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Pereira dos Santos e de Têreza 
Nishimura dos Santos. A pretendente: KELLY MARIANA NEVES CAMPOS, profi s-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimen-
to: 24/08/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo 
Campos e de Marinalva Oliveira das Neves.

O pretendente: MICHEL JACQUES DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 18/08/1994, resi-
dente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Itamar Jacques da Silva e 
de Adriana Gonzaga Felix da Silva. A pretendente: NATÁLIA LOPES MOREIRA DE 
OLIVEIRA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 03/11/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Elias de Oliveira e de Marcia Lopes Moreira de Oliveira.

O pretendente: MARCOS PAULO DE NOVAIS BARRETO, profi ssão: conferente, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio dos Santos Barreto 
e de Rainete de Novais Barreto. A pretendente: HANNA CAROLINA MARQUES DE 
SOUZA, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Sergio Marcolino de Souza e de Vera Lucia da Costa Marques.

O pretendente: RAIMUNDO HENRIQUE DE FREITAS, profi ssão: zelador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Henrique de Freitas e de Aurea Lima de Freitas. 
A pretendente: CLEIDIANE ANDRÉ LOBEIRO, profi ssão: porteira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1983, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vilson Lobeiro e de Helena Aparecida André Lobeiro.

O pretendente: LUCAS ROZA LIMA, profi ssão: jogador de futebol, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erly dos Santos Lima e de Ana Claudia Roza Lima. A preten-
dente: PALOMA SANTANA CAETANO, profi ssão: comissaria de vôo, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Teixeira Caetano e de Valeska Santana de Miranda.

O pretendente: MARCELO DA SILVA PEREIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião da Luz Pereira e de Cleonice Conceição 
da Silva. A pretendente: BRUNA EVELIZE DOS SANTOS, profi ssão: educadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1990, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marineide Josefa dos Santos.

O pretendente: SAMUEL SANTOS DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 27/09/1970, residente e domiciliado neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de José Edvaldo da Silva e de Diná Santos da Silva. A pretendente: 
MARIA EDNA RIBEIRO DE SOUSA, profi ssão: cozinheira, estado civil: solteira, natura-
lidade: Morro do Chapéu, BA, data-nascimento: 25/05/1973, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Nunes de Sousa e de Crispiniana Ribeiro de Souza.

O pretendente: ALEXSANDRO SANTOS MELO, profi ssão: segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 23/07/1978, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo de Melo Sobrinho e de Maria 
Lucia dos Santos. A pretendente: ELIANE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO, 
profi ssão: téncica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/02/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de João Francisco do Nascimento e de Rosilda da Silva Nascimento.

O pretendente: DIEGO CELESTINO DA SILVA, profi ssão: açougueiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1993, residente e domiciliado em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, fi lho de Douglas Celestino da Silva e de Maria do Carmo Alves de Sousa 
Silva. A pretendente: THÍS VAZ GUEDES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1998, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Guedes da Silva e de Raquel Vaz José Guedes da Silva.

O pretendente: ADAUTO DA SILVA NOGUEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1983, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renato Angelo Nogueira e de Marluce 
Nogueira da Silva. A pretendente: ESTER RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA, profi s-
são: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Paes Landim, PI, data-nascimento: 
20/02/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Miguel Alixandrino da 
Silva e de Raimunda Nonata Ferreira da Silva.

O pretendente: MILTON CASSEMIRO DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarujá, SP, data-nascimento: 30/11/1947, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Onofre Cassemiro da Silva e de Ana 
Tomazia. A pretendente: BENEDITA DA PENHA OLIVEIRA, profi ssão: aposentada, 
estado civil: solteira, naturalidade: Passos, MG, data-nascimento: 11/09/1949, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquina Dama de Oliveira.

O pretendente: LEONARDO FERREIRA FIRMINO, profi ssão: assitente administra-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Firmino Neto e de 
Ana Arlete Ferreira Costa. A pretendente: VANESSA DE OLIVEIRA DA SILVA, pro-
fi ssão: escrituraria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmilson 
Joaquim da Silva e de Marcia de Oliveira.

O pretendente: CLAUDEMIRO DIAS SANTANA, profi ssão: operador máquina, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 28/05/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josemiro Dias Santana 
e de Joselita Barbosa Santana. A pretendente: NILDA LEITE DA SILVA QUEIROZ, 
profi ssão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: Caratinga, MG, data-nascimento: 
07/11/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Leite da Silva e de Almerinda Carlos da Silva.

O pretendente: JOSÉ ROZEANO DA SILVA, profi ssão: Supervisor de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Custódia, PE, data-nascimento: 08/03/1975, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carneiro da Silva e de Maria de Lourdes da 
Silva. A pretendente: MARIA HELENA SOUZA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Pindobaçu, BA, data-nascimento: 11/06/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Souza da Silva e de Anatália Leite.

O pretendente: GUILHERME CESARIO DE FRANÇA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1996, residente e domicilia-
do nesta Capital, SP, fi lho de Agnaldo Cesario de França e de Nadjane Silva de França. 
A pretendente: DEBORA DE SOUZA DA SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Lucio da Silva e de Gildete de Souza da Silva.

O pretendente: FRANCISCO KLEBER SILVA SÁ, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Verdejante, PE, data-nascimento: 28/05/1977, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Osvaldo Oliveira Sá e de Maria de Fáti-
ma Silva Sá. A pretendente: SILVANA PIMENTEL DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 27/05/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Monteiro da Silva 
Neto e de Palmira Pimentel Monteiro da Silva.

O pretendente: MARCOS BRUNO SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dilma Silva do Carmo. A pretendente: JULIANA 
CARMO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 17/05/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Ferreira da Silva e de Maria Goreth do Carmo da Silva.

O pretendente: LUCIANO MOTA SOARES, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Coimbra Soares e de Maria Solange Mota. A pre-
tendente: ADRIELY MENEZES DA SILVA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 04/08/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Bispo da Silva e de Maria Yolanda Menezes da Silva.

O pretendente: DAVID HENRIQUE DA SILVA, profi ssão: líder de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 23/12/1977, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Henrique da Silva e de Isalina da Silva. 
A pretendente: MAYRA ANDREZZA DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de estilismo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1985, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Airton de Souza e de Ana Maria de Souza.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DA SILVA COSTA, profi ssão: operador de em-
pilhadeira, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/06/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo da Sil-
va Costa e de Maria Lúcia da Silva Costa. A pretendente: RONIELE FERREIRA DOS 
SANTOS, profi ssão: promotora de merchandising, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1990, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
fi lha de Raimundo Amaro dos Santos e de Margarida Ferreira Silva dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS MACIEL ANTONIO, profi ssão: controlador de acesso, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1998, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Benedito Antonio Sobrinho e de Vanusa Maciel 
Antonio. A pretendente: JOYCE DIAS DA SILVA, profi ssão: estagiária, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domicio Silva e de Maria Jose Dias.

O pretendente: LUÍS FELLIPI GOMES DE ARAUJO, profi ssão: auxiliar de balcão, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edinilson de Araujo e de Maria 
Aparecida Gomes da Silva. A pretendente: RAQUEL JULIANA ANGELA DE MELO, 
profi ssão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 18/06/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Joel Angelo de Melo e de Neusa dos Santos de Melo.

O pretendente: OTÁVIO DE JESUS LOPES JUNIOR, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1982, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Otavio de Jesus Lopes e de Ivete Santos de Oliveira. A preten-
dente: AMANDA DA SILVA DE LIMA, profi ssão: farmacêutica, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista de Lima e de Maria José da Silva de Lima.

O pretendente: JOSÉ VITAL TEOTONIO DA SILVA, profi ssão: comerciante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 07/04/1975, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Teotonio da Silva e de 
Mauriceia Correia da Silva Teotonio. A pretendente: MARIA CAMILA VIANA LIMA, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Banabuiú, CE, data-nascimen-
to: 16/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Gonçalves de Lima e de Maria Antônia Viana Lima.

O pretendente: ROGÉRIO MARQUES PEREIRA, profi ssão: funcionário público, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1972, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira e de Marina 
Marques Pereira. A pretendente: SAMARA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Morro do Chapéu, BA, data-nasci-
mento: 31/12/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jusce-
lino Carvalho Silva e de Adalvenice Carlos dos Santos.

O pretendente: DIONE MONTEIRO DIAS, profi ssão: instalador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1977, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Monteiro Dias e de Maria Eunice Soares. A preten-
dente: VANDERLY DE LIMA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Lourenço da Silva e de Luzia Henriques de Lima.

O pretendente: RHIAN FERREIRA MARTINS, profi ssão: operador de cobrança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/2001, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Donizete Aparecido Messagi Martins e de 
Maria Irenice Ferreira. A pretendente: LAIS PINHEIRO LOBATO, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Santo Antônio do Tauá, PA, data-nascimento: 05/05/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Léia Pinheiro Lobato.

O pretendente: DONIZETE APARECIDO MESSAGI MARTINS, profi ssão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Lucélia, SP, data-nascimento: 10/08/1967, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deomário Prado Martins e de Noe-
mia Messagi Martins. A pretendente: MARIA IRENICE FERREIRA, profi ssão: domés-
tica, estado civil: solteira, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 28/04/1973, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Paulo Ferreira e 
de Antonia Maria Virgina da Conceição.

O pretendente: LUCAS DE ALFENAS MAZZUCO DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de 
logístia II, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cristiano Conegundes de 
Souza e de Fernanda de Alfenas Mazzuco. A pretendente: LAINE FRUTUOSO CAVAL-
CANTE, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jailson Jorge Cavalcante dos Santos e de Maria Lucia Frutuoso Cavalcante.
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Roberto de Almeida - 

LUCAS VINICIUS GUTIERRE CARVALHO, -

MARINA CRISTINA RIBEIRO,

JOSÉ ROBERTO ALVES,

ANTONIA ALBANIZA COSTA, solteira, 

FABIANO PETERUTTO,

RENATA ALARCON LUI, 

LEANDRO CARMASSI,

CLAUDIA 
ANTUNES,

RAFAEL SAMPAIO MARONDE, divorciado, coordenador de vendas, na-

KARINA TAVARES WEBER,

RAUL CORRÊA DE SOUZA,

GISELE TRUZZI DE 
LIMA,

MAXIS JEAN BAPTISTE,

ELINA ELIE,

DANIEL SCARPARO TONELLI,

ROBERTA SANTI LUPO,

WEMERSON DE OLIVEIRA CINTRA DE MORAES, -

KAROLINE FERNANDA DEL MATTO COLAÇO, 

JOSÉ CANDIDO DE OLIVEIRA NETO, -

REGINA BEZERRA DO 
NASCIMENTO,

RODRIGO SILVA LIMA,

LUCIANE APARECIDA WOHLERS, solteira, veterinaria, 

-

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

ARETÊ PRIETO SILVA,

SHÁ-
DILLA LEÃO MONTEIRO,

CHAO EN MING - Sócio
Eduardo de Moraes - CRC TC1SP159758/O-4

SOLIDEZ CORRETORA DE CÂMBIO, 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

CNPJ 96.477.906/0001-70

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO 
SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E EXERCÍCIOS 

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)
  Ajustes
  Valor de Lucros/
 Capital Mercado Prejuízos 
Descrição Realizado TVM Acumulados Total
Saldo em 01.01.16 11.650 48.262 (18.537) 41.375
Ajuste Valor de Mercado - TVM - 13.708 - 13.708
Ajuste Exercício Anterior - - (2.074) (2.074)
Resultado do Período - - (2.896) (2.896)
Saldo em 31.12.16 11.650 61.970 (23.507) 50.113
Mutações do Período  - 13.708  (4.970)  8.738
Saldo em 01.07.17 11.650 18.744 5.120 35.514
Ajuste Valor de Mercado - TVM  - 2.320 -  2.320
Resultado do Período  - -  (6.583) (6.583)
Saldo em 31.12.17 11.650 21.064 (1.463) 31.251
Mutações do Período - 2.320 (6.583) (4.263)
Saldo em 01.01.17 11.650 61.970 (23.508) 50.113
Ajuste Valor de Mercado - TVM - (40.906) - (40.906)
Resultado do Período - - 22.044 22.044
Saldo em 31.12.17 11.650 21.064 (1.464) 31.251
Mutações do Período - (40.906) 22.044 (18.862)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO SEMESTRE FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)

1. Contexto Operacional: A Solidez Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mo-
biliários Ltda. (CORRETORA), inscrita no CNPJ sob nº 96.477.906/0001-70, tem por 
objeto social: a) operar em recinto ou em sistema mantido por bolsa de valores, com-
prar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, observada 
as regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Banco Central 
do Brasil (BACEN) nas respectivas áreas de competência; b) encarregar-se da admi-
nistração de carteira e da custódia de títulos e valores mobiliários; subscrever, isola-
damente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e 
valores mobiliários para revenda; intermediar oferta pública e distribuição de títulos 
e valores mobiliários no mercado; c) instituir, organizar e administrar fundos e clubes 
de investimentos; d) intermediar operações de câmbio; e) realizar operações com-
promissadas; f) exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, 
pelo BACEN e pela CVM. A CORRETORA, em 20 de dezembro de 2016, protocolou 
e aguarda homologação pelo Banco Central do Brasil do que decidiu: i) a mudança 
dos objetivos sociais deixando de atuar no Sistema Financeiro Nacional, passando 
a funcionar como uma empresa de participações; ii) a mudança da denominação 
social para Solidez Participações Ltda. 2. Apresentação das Demonstrações 
Contábeis: As demonstrações contábeis da CORRETORA são de responsabilidade 
da administração e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN a partir das 

diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976 e 
posteriores alterações), associadas às normas, resoluções, instruções e outros dispo-
sitivos do Conselho Monetário Nacional (CMN), do BACEN e do Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC), quando aplicáveis, e em conformidade com o Plano Con-
tábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF adequado às normais 
internacionais de contabilidade aplicáveis às instituições pelo BACEN. 3. Principais 
Diretrizes Contábeis: a) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros 
Derivativos de acordo com a Circular 3.068/01 e Carta Circular 3.026/02, os títulos e 
valores mobiliários foram classifi cados de acordo com a intenção de negociação pela 
administração em três categorias específi cas: a1 - Títulos para negociação - Títulos e 
Valores Mobiliários adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente 
e de forma ativa, ajustada pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do 
período. a2 - Títulos disponíveis para venda - Títulos e Valores Mobiliários, que não se 
enquadrem como para negociação nem como mantidos até o vencimento, ajustados 
pelo valor de mercado em contrapartida a conta destacada do patrimônio líquido, 
pelo valor líquido dos efeitos tributários. a3 - Títulos mantidos até o vencimento 
- Títulos e Valores Mobiliários, com a intenção e capacidade fi nanceira para sua 
manutenção em carteira até o vencimento, são avaliados pelos custos de aquisição, 
acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período. A 
CORRETORA não possui aplicações em instrumentos fi nanceiros derivativos, confor-
me defi nido pela Deliberação CVM nº 550 de 17.10.2008. b) Investimentos: Estão 
representados basicamente por obras de artes. c) Imobilizado de Uso: Registrado 
ao custo de aquisição e as depreciações são calculadas pelo método linear, con-
tabilizadas mensalmente com base em taxas que levam em consideração a vida 
útil-econômica dos bens. d) Receitas e Despesas: Os resultados das operações de 
compra e venda de títulos e valores mobiliários são apurados por ocasião da concre-
tização das operações. As demais receitas e despesas estão registradas pelo regime 
de competência. e) Ativo e Passivo Circulante e não Circulante: São reconhecidos, no 
Ativo, pelos valores de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias 
auferidas, e no Passivo demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluin-
do, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias incorridas. f) Provisões 
para Imposto de Renda e Contribuição Social: São constituídos conforme as legisla-
ções vigentes em conformidade com as regras de apurações pelo regime de lucro 
real. 4. Capital Social: O Capital da CORRETORA é representado por 2.051.000 
(dois milhões e cinquenta e um mil) quotas no valor unitário de R$ 5,68 totalizando 
R$ 11.649.680,00 (onze milhões seiscentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oiten-
ta reais) totalmente subscritas e integralizadas por quotistas residentes e domiciliados 
no País. 5. Contingências: A CORRETORA possui processos na esfera federal que 
caracterizam contingências tributárias passivas nos termos do CPC 25, em especial, 
o IRPJ e a CSLL incidente sobre a valorização dos títulos patrimoniais apurados até 
a desmutualização da BM&F Bovespa, no valor de R$ 8,422 milhões, tendo pelo 
judiciário decisões desfavoráveis as entidades. Encontra-se em trâmite o processo 
administrativo sancionador PAS RJ 21/2006 de 07/08/2012 da Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM, onde a CORRETORA na qualidade de intermediária sofreu penali-
dade com multa no valor de R$ 3,769 milhões pela irregularidade envolvendo a Fun-
dação de Assistência de Empregados da Companhia Energética de Brasília (FACEB) 
na negociação de contratos futuros da IBOVESPA de junho de 2001 a abril de 2004. 
A CORRETORA por intermédio de sua assessoria jurídica está recorrendo do pro-

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ATIVO 31.12.17 31.12.16
Circulante 93.350 163.980
Disponibilidades 8 22
Aplicações Interfi nanceiras de Liquidez 19.497 21.407
 Aplicações em Operações Compromissadas 19.497 21.407
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos
 Financeiros Derivativos 75.802 142.477
 Títulos de Renda Fixa 74.512 55.645
 Cotas de Fundos de Investimentos 770 79.677
 Títulos de Renda Variável 520 408
 Títulos Vinculados a Garantias - 6.747
Outros Créditos 43 74
 Rendas a Receber 1 4
 Negociação e Intermediação de Valores 1 30
 Diversos 41 40
Permanente 1.073 1.107
Investimentos 951 951
Imobilizado de Uso 122 156
Total do Ativo 96.423 165.087

PASSIVO 31.12.17 31.12.16
Circulante 65.172 114.975
 Outras Obrigações 65.172 114.975
  Fiscais e Previdenciárias 38.737 5.677
  Negociação e Intermediação de Valores 2.557 86.134
  Contingências 23.878 23.164
Patrimônio Líquido 31.251 50.112
 Capital
  De Domiciliados no País 11.650 11.650
 Ajuste ao Valor de Mercado – TVM 21.064 61.970
 Lucros / Prejuízos Acumulados (1.463) (23.508)

Total do Passivo 96.423 165.087

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO SEMESTRE FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)

 2º Semestre Exercícios
 2017 2017 2016
Fluxo de Caixa das
 Atividades Operacionais (4.247) (18.867) 8.773
 Resultado do período (6.583) 22.044 (2.897)
 Ajuste do exercício anterior - - (2.074)
 Ajuste valor de mercado - TVM 2.319 (40.947) 13.709
 Depreciação / Amortização 17 36 35
Variação em Ativos Operacionais -
 Aumento/(Diminuição) (2.402) 66.709 17.386
 Rendas de Títulos e Valores Mob. e Instr.
  Financ. Derivativos (2.404) 66.676 16.396
 Outros créditos 2 33 990
Variação em Passivos Operacionais -
 (Aumento)/Diminuição 4.218 (49.766) (10.890)
 Obrigações fi scais e previdenciárias 6.862 33.060 1.419
 Negociação e intermediação de valores (2.965) (83.580) (16.945)
 Contingências 321 754 4.636
Caixa Líquido Proveniente
 das Atividades Operacionais (2.431) (1.924) 15.269
Fluxo de Caixa das
 Atividades de Investimentos - - (17)
 Imobilizado - - (17)
Aumento (Diminuição) de
 Caixa ou Equiv. de Caixa (2.431) (1.924) 15.252
Modifi cação na Posição
 Financeira do Caixa ou Equiv. Caixa
Caixa e Equivalentes de
 Caixa no Início do Período 21.936 21.429 6.178
Caixa e Equivalentes de
 Caixa no Fim do Período 19.505 19.505 21.430
Aumento (Diminuição) de
 Caixa e Equivalentes de Caixa (2.431) (1.924) 15.252

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

 2º Semestre Exercícios
 2017 2017 2016
Receitas da Intermediação Financeira 2.635 60.020 4.012
Rendas de Títulos e Valores Mob.
 e Instr. Financ. Derivativos 914 2.045 1.145
Rendas de Aplicações
 Interfi nanceiras de Liquidez 1.721 57.975 2.867
Resultado Bruto da
 Intermediação Financeira 2.635 60.020 4.012
Outras Receitas / Despesas Operacionais (9.219) (14.574) (6.908)
Receitas de Prestação de Serviços 3 30 1.545
Despesas Administrativas (22) (71) (809)
Despesas de Pessoal (245) (1.149) (2.053)
Despesas Tributárias (388) (3.252) (414)
Outras Despesas Operacionais (8.567) (10.132) (5.177)
Resultado Operacional (6.584) 45.446 (2.896)
Resultado antes do Imposto
 de Renda e Contr. Social (6.584) 45.446 (2.896)
Imposto de Renda e Contribuição Social - (23.401) -
Lucro / Prejuízo Líquido (6.584) 22.045 (2.896)
Nº por Cotas 2.051.000 2.051.000 2.051.000
Lucro / Prejuízo por Cotas (em R$) (3,21) 10,75 (1,42)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Aos Srs. Diretores Solidez Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda. - São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações 
contábeis da Solidez Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de 
caixa para o semestre e exercício fi ndos nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Solidez 
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em 31 de dezembro de 
2017, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o semestre 
e exercício fi ndos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil – Bacen. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas 
profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Ênfase: Conforme mencionado na nota explicativa nº 1; em 20 
de dezembro de 2016 a administração da Corretora decidiu pela mudança 
dos objetivos sociais e de denominação, assuntos que necessitam ainda ser 
homologados pelo Banco Central do Brasil. Nossa opinião não contém ressalva 
relacionada a esse assunto. Outros assuntos: As demonstrações contábeis do 
exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2016 foram por nós auditados e emitimos 
relatório, em 09 de março de 2017, contendo modifi cação pela contabilização 
de complemento da provisão para contingências como ajuste de exercícios 
anteriores. Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis e o relatório do auditor: A administração da Corretora é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao 
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com 
as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil – Bacen e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade da Corretora continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Corretora ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Corretora são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional 

 camos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão 

internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a efi
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se 

e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de 
auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos 
que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 05 de março de 2018
BINAH SP AUDITORES INDEPENDENTES

CRC 2SP 009.597/O-8
ISIDÉRIO DEUSDADO FERNANDES

CRC CT 1SP 165.075/O-2

A diretoria da Solidez Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
(CORRETORA) apresenta as demonstrações contábeis, que compreendem: 
i) balanço patrimonial; ii) demonstração de mutação de patrimônio líquido; 
iii) demonstrativo de resultado; iv) demonstrativo de fl uxo caixa; e v) notas 
explicativas, dos períodos encerrados neste ano e no ano anterior para fi ns de 

comparação, em cumprimento as disposições legais. O parecer dos auditores 
independentes que acompanham, formam o conjunto de peças indissociáveis 
para apreciação dos Senhores. A CORRETORA decidiu em mudar o objeto e a 
denominação social conforme processo em análise pelo Banco Central do Brasil 
desde dezembro de 2016. São Paulo, 05 de março de 2018.

cesso. Outros processos tributários na esfera administrativa, que atualizados somam 
R$ 141,042 milhões, cujo parecer do judiciário tem sido desfavoráveis as entidades, 
porém cabível questionamento sobre percentuais de multas e demais encargos e pas-
síveis de parcelamentos. A CORRETORA possui outros processos cujas decisões do judi-
ciário tem sido favoráveis as entidades que somam R$ 10,066 milhões conforme análi-
se da assessoria jurídica da CORRETORA. 6. Gerenciamento de Riscos: A Corretora 
aderiu a estrutura de gerenciamento de risco operacional e de mercado em atendimen-
to às Resoluções CMN nºs 3.380/06 e 3.464/07, respectivamente. As descrições dessas 
estruturas de gerenciamento estão contempladas no manual do sistema de controles 
internos . Acesso através do home Page http://www.solidez.com.br/
compliance.html. 7. Gerenciamento da Estrutura de Capital: Em atendimento 
à Resolução nº 3.988/11 do Banco Central do Brasil, a instituição adotou a partir de 
2012 uma política de gerenciamento de capital mediante procedimentos que visam 
assegurar de modo abrangente e compatível com os riscos incorridos, de acordo com a 
natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes.

Balanço Patrimonial - Em reais
Ativo       31/12/17     31/12/16
 Ativo Circulante  16.404.796  16.081.234
 Caixa e Bancos  –  10
 Aplicação Financeira  1.526.894  2.177.950
 Clientes  5.713.511  2.954.429
 Estoques  9.157.926  10.887.862
 Impostos a Recuperar  6.465  49.262
 Despesas do Exercício Seguinte  –  11.721
 Ativo Não Circulante  –  7.170.136
 Clientes  –  7.105.773
 Tributos Diferidos  –  7.850
 Despesas do Exercício Seguinte  –  56.513
 Total do Ativo  16.404.796  23.251.369
 Passivo e Patrimônio Líquido       31/12/17     31/12/16
 Passivo Circulante  5.675.804  1.076.376
 Empréstimos e Financiamentos  5.291.808  –
 Fornecedores  276.332  1.035.056
 Obrigações Tributárias  81.054  37.045
 IRPJ e CSSL a Pagar  26.611  4.276
 Passivo Não Circulante  434.066  10.078.205
 Empréstimos e Financiamentos  –  9.367.466
 Antecipação de Clientes  –  196.247
 Provisão para Garantias  192.951  90.904
 Outros Débitos  546  –
 Tributos Diferidos  240.569  423.587
 Patrimônio Líquido  10.294.926  12.096.788
 Capital Social  9.253.039  8.091.539
 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital  –  1.185.500
 Reserva Legal  140.987  140.987
 Lucros Acumulados  900.900  2.678.762
 Total do Passivo  16.404.796  23.251.369

SPE QDI Augusta Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ nº 14.310.119/0001-75

Demonstrações Financeiras - (Valores expressos em reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais       31/12/17     31/12/16
Lucro ou Prejuízo do Período  (277.862)  2.934.651
Contas a receber  4.346.691  (5.993.993)
Estoques  1.729.936  (6.246.243)
Impostos a Recuperar  42.796  (46.281)
Despesas Antecipadas  68.234  128.537
Antecipação de Clientes  (196.247)  –
Fornecedores  (758.723)  701.690
Débitos Diversos  102.592  –
Obrigações Tributárias  (108.825)  279.366
( = ) Caixa Líquido das Atividades Operacionais  4.948.592  (8.242.270)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
( = ) Caixa Líquido das Atividades de Investimento  –  –
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Empréstimos e Financiamentos  (4.075.658)  9.123.614

Diretoria

Luiz Guilherme Lutti Ribas - CPF: 264.598.738-95  - Diretor
Cláudio José Carvalho de Andrade  - CPF.: 595.998.045-20 -  Diretor

Mapah Contadores São Paulo SS - CNPJ.: 20.824.514/0001-79
Flavio Teixeira de Azevedo Filho -  CRC.: 2SP-033079/O

Demonstração de Resultado - Em reais     31/12/17    31/12/16
 Incorporação Imobiliária  13.157.839  9.597.741
 ( = ) Total das Receitas  13.157.839  9.597.741
( - ) Impostos Incidentes sobre Vendas  (785.243)  (1.418.701)
 ( = ) Receita Líquida de Vendas  12.372.596  8.179.041
 ( - ) Custos Operacionais:(-) Custos Incorridos  (10.532.596)  (4.271.404)
 ( = ) Total dos Custos Incorridos  (10.532.596)  (4.271.404)
 ( = ) Resultado Bruto  1.840.000  3.907.636
 ( +/- ) Despesas/Receitas Operacionais  (1.821.183)  (753.185)
 Despesas Administrativas  (309.075)  (218.443)
 Despesas Comerciais  (264.087)  (331.483)

     31/12/17    31/12/16
Aumento de Capital Social  1.161.500  –
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital  (1.185.500)  –
Distribuição de Lucros  (1.500.000)  –
( = ) Caixa Líquido das Atividades de
 Financiamento  (5.599.658)  9.123.614
 ( = ) (Redução) / Aumento líquido de caixa
 e equivalentes de caixa  (651.066)  881.345
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa:
 Disponibilidade no início do exercício
 (Caixa + Bancos + Aplicações)  2.177.960  1.296.615
 Diposnibilidade no final do exercício
  (Caixa + Bancos + Aplicações)  1.526.894  2.177.960
 ( = ) (Redução) / Aumento líquido de caixa
  e equivalentes de caixa  (651.066)  881.345

     31/12/17    31/12/16
Despesas Tributárias  (65.252)  (28.540)
 Despesas Financeiras  (1.237.352)  (428.046)
 Receitas Financeiras  54.583  253.328
 ( = ) Resultado Operacional Líquido  18.816  3.154.452
 ( +/- ) Outras Despesas ou Receitas
   Não Operacionais  (41.223) –
 ( = ) Resultado Antes dos Impostos  (22.407)  3.154.452
 ( - ) Contribuição Social sobre o Lucro  (82.099)  (77.614)
 ( - ) Imposto de Renda  (173.357)  (142.186)
 ( = ) Resultado Líquido do Exercício  (277.862)  2.934.651

Demonstração do Fluxo de Caixa - Em reais

Demonstração das Mutações do Capital Reserva Prejuízo Reservas
Patrimônio Líquido - Em reais       Social       Legal   Acumulado   de Lucros         AFAC           Total
Saldo em 31/12/2015  8.091.539  –  (114.901)  –  1.185.500  9.162.137
 Movimento do Ano de 2016:  Resultado Apurado no ano de 2016  –  –  –  2.934.651  –  2.934.651
 Destinações do Resultado: Absorção de Prejuízo  –  –  114.901  (114.901)  –  –
 Reserva Legal  –  140.987  –  (140.987)  –  –

 8.091.539  140.987  –  2.678.762  1.185.500  12.096.788
 Movimento do Ano de  2017:  Aumento de Capital Social  1.161.500  –  – – (1.185.500)  (24.000)
 Resultado Apurado no ano de 2017  –  –  –  (277.862)  –  (277.862)
 Destinações do Resultado: Distribuiçao de Dividendos  –  –  –  (1.500.000)  –  (1.500.000)

 9.253.039  140.987  –  900.900  –  10.294.926

3ª VC – Reg. Jabaquara.   -
 do Foro - 
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TUBOPEÇAS Indústria e Comércio S.A. - CNPJ 46.296.018/0001-83  -  NIRE 35.3.0037359.6 - Convocação - Assembleia
Geral Ordinária. Ficam os acionistas convocados para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede social na Rua
Alzira Maruyama, 367, Vila Nova York, São Paulo - SP, às 10:00 horas do dia 23 de Abril de 2.018, para deliberarem sobre as
demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2.017 e eleger a diretoria e conselho fiscal e fixar seus honorá-
rios. São Paulo, 21 de Março de 2.018. Luiz Carlos Golin - Diretor Presidente.

Em recente palestra, referi-

me ao ocorrido há muitos 

anos com um querido amigo 

e irmão, caipira como eu, 

chamado Cyro Albuquerque. 

Nascido em Brotas, formou-

se engenheiro agrônomo 

na ESALQ, de Piracicaba 

e se iniciou na política em 

Itapetininga, de que foi 

prefeito na gestão 1951-1954

Elegeu-se deputado estadual 
em três legislaturas: 1955-
1959; 1959-1963 e 1963-

1067. Naquela época, a sede do 
parlamento paulista era o majes-
toso Palácio das Indústrias, no 
Parque Dom Pedro II, construído 
para exposição das indústrias de 
São Paulo. A Casa de Leis ocupou 
aquele espaço no período de 1947 
a 1968. Na década de 1970, ali 
funcionou área da Secretaria da 
Segurança Pública do Estado. De 
1992 até 2004, o edifício sediou a 
Prefeitura da capital. A partir de 
2009 e até hoje, ali está instalado 
o interessante e versátil Museu 
Cata-vento. 

Cyro Albuquerque presidiu a 
casa de 12 de março de 1963 a 
12 de março de 1965. Quando, 
em 22 de novembro de 1963, o 
Presidente dos Estados Unidos 
John Kennedy foi assassinado, 
o deputado Cyro Albuquerque 
foi enviado àquele país para 
representar São Paulo nos seus 
funerais. De volta da missão, 
dirigiu-se à Tesouraria da Assem-
bleia e devolveu integralmente 
o valor que lhe havia sido dado 
como verba de representação. 
Quando lhe indagaram por que 
estava retornando aquela verba, 
respondeu candidamente: “A VA-

RIG franqueou-me a passagem 

aérea e, lá nos Estados Unidos, 

o Departamento de Estado me 

considerou hóspede oficial do 

país. Então, não tive despesas 

e estou retornando o dinheiro ao 
cofre público”!

Se ele ficasse com aquele 
valor para si, ninguém poderia 
recriminar ou mesmo censurar 
tal conduta. Afinal, era verba 
de representação, e se tivesse 
o deputado obtido gratuidade 
de passagem e estada, seria de 
sua exclusiva competência. Não 
se trataria, sequer, de desvio de 
recurso ou de apropriação in-
débita... Já aqui, dá para se notar 
a diferença entre o procedimento 
daquele homem público e o de 
muitos dos dias atuais, tanto do 
Legislativo como do Executivo e 
do Judiciário!

E é então que vem à baila a 
polêmica questão do pagamento 
de auxílio-moradia a magistrados 
que possuam casa própria no local 
em que atuam. O argumento mais 
veemente é que o benefício é lícito. 
Ora, a definição do vocábulo ex-
plicita que lícito é: “1. Conforme 

à lei. 2. Permitido pelo direito. 

Aquilo que é permitido, aquilo 

que é justo”. 
Entretanto, isso basta?
Para o “zé-povinho”, que paga 

duramente seu aluguel, não. Pode 
até ser lícito – contra-argumentam 
– mas recorrem à velha frase “Nem 

tudo o que é lícito é moral”! 
Aí, a coisa começa a complicar. 

Alguns juízes que recebem a verba 
nessa situação alegam que, além 
de lícita, ela se acha inserida no 
bojo dos hábitos da classe. Seria, 
pois, moral, uma vez que esse 
termo, oriundo do latim “morale”, 
trata do que é“relativo aos costu-

mes” e designa um “Conjunto de 

regras de conduta consideradas 

como válidas, quer de modo ab-

soluto para qualquer tempo ou 

lugar, quer para grupo ou pes-

soa determinada”. Mas aí a situ-
ação dá ensejo até para lembrar o 
que disse Júlio César, quando, no 
ano 62 de nossa era, divorciou-se 
da bela e jovem Pompeia Sula: “À 

mulher de César não basta ser 

honesta, deve parecer honesta”.

Pois é, sob esse aspecto, o 
benefício não parece moral.

Além do dito até aqui, há um 
terceiro filtro, mais fino e quin-
tessenciado. É o da Ética. Difer-
entemente da Moral, que se volta 
mais para o grupo social, a Ética 
é personalíssima! É intrínseca! 
Não importa o que é válido para 
o grupo: o importante é o que tem 
valor para mim, para o meu ser 
íntimo, para minha consciência! 
No panorama político atual, há um 
homem que governou o Paraná de 
1987 a 1971. A lei lhe garante o 
direito a aposentadoria de ex-gov-
ernador. Todos os demais recebem 
esse benefício. Entretanto ele – 
Álvaro Dias – declinou tanto desse 
direito líquido e certo quanto 
desse costume consagrado. 

Agora, quem lança mesmo luzes 
para essa estranha penumbra é o 
apóstolo São Paulo, em sua Primei-
ra Carta aos Coríntios. Diz ele no 
capítulo 6, versículo 12: “Todas as 

coisas me são lícitas, mas nem 

todas as coisas convêm; todas 

as coisas me são lícitas, mas eu 

não me deixarei dominar por 

nenhuma”. 
No mesmo livro, capítulo 10, 

versículo 23, ele insiste: “Todas as 

coisas me são lícitas, mas nem 

todas as coisas convêm; todas as 

coisas me são lícitas, mas nem 

todas as coisas edificam”.

Nada mais precisa ser dito! 
No momento em que o país 

procura reerguer-se do desastroso 
caos econômico, financeiro, social, 
moral, ético e político, mais do que 
nunca o Brasil precisa ter somente 
coisas que EDIFICAM!

J. B. Oliveira é Consultor 
de Empresas, Professor 

Universitário, Advogado e 
Jornalista. É Autor do livro 

 
 

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Licitude, 
Moral, Ética... 
e algo mais!

Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76 - NIRE Nº 35.3.0033183-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Srs., Acionistas a se reunirem em A.G.O, a se realizar no dia 25/04/2018, às 10 horas, na Rua Can-
dido Portinari, 1367, Sala 04, Vila Piaui, São Paulo/SP, a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) to-
mar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social 
fi ndo em 31/12/2017; b) Outros assuntos de interesse social. Avisos: Acham-se a disposição dos Srs., Acionistas, os do-
cumentos a que refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social passado. São Paulo, 12/03/2018. 
Ricardo Valtner – Diretor Presidente.                                                                                                (21, 22 e 23/03/2018)

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
or

na
l E

m
pr

es
as

 e
 N

eg
óc

io
s 

Lt
da

.. 
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 a

ss
in

at
ur

a 
cl

iq
ue

 n
o 

lin
k:

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/
V

er
ifi

ca
r/

6D
9D

-C
36

7-
8B

32
-7

5E
F


