
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quarta-feira,
18 de abril de 2018

Ano XVI – Nº 3.609

BOLSAS
O Ibovespa: +1,48% Pontos: 
84.086,12 Máxima de +1,6% 
: 84.191 pontos Mínima de 
-0,06% : 82.810 pontos Volu-
me: 8,91 bilhões Variação em 
2018: 10,06% Variação no mês: 
-1,5% Dow Jones: +0,87% Pon-
tos: 24.786,63 Nasdaq: +1,74% 
Pontos: 7.281,10 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,4098 Venda: R$ 3,4103 
Variação: -0,04% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,47 Venda: R$ 3,57 
Variação: -0,37% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,4035 Venda: R$ 
3,4041 Variação: -0,65% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,3700 
Venda: R$ 3,5400 Variação: 
-0,28% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,34% ao 
ano. - Capital de giro, 9,44% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.349,50 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,09% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 147,100 
Variação: -0,61%.

Cotação: R$ 3,4130 Variação: 
-0,31% - Euro (17h33) Compra: 
US$ 1,2375  Venda: US$ 1,2375  
Variação: -0,04% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,2160 Venda: R$ 
4,2180 Variação: -0,12% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,1670 Ven-
da: R$ 4,3700 Variação: -0,07%.

Futuro: +1,74% Pontos: 84.070 
Máxima (pontos): 84.220 Míni-
ma (pontos): 82.660. Global 40 
Cotação: 795,887 centavos de 
dólar Variação: +0,32%.

“Falar sem 
aspas, amar sem 
interrogação, sonhar 
com reticências, 
viver sem ponto 
fi nal”.
Charles Chaplin (1889/1977)
Ator britânico

de acordo com a lei que limita 
os gastos do governo e para 
a sustentabilidade fi scal de 
longo prazo, mas afi rma que 
incertezas políticas decor-
rentes de eleições podem 
difi cultar a implementação 
desse tipo de reforma (ABr).

O Fundo Monetár io 
Internacional (FMI) 
elevou a projeção de 

crescimento do Brasil para 
2,3% em 2018 e 2,5% em 2019. 
As projeções fazem parte do 
relatório Panorama da Econo-
mia Mundial, publicado ontem 
(17), e representam 0,4 ponto 
percentual a mais do que as 
do último relatório, que havia 
sido publicado em janeiro. Os 
números foram impulsionados 
pelo aumento do investimento 
e do consumo privado no 
país. Para 2017, no entanto, 
o fundo revisou para baixo o 
crescimento do país para 1%. 
O último relatório mostrava 
crescimento de 1,1%.

O relatório também destaca 
os patamares historicamente 

FMI eleva projeção de 
crescimento do Brasil 
para 2,3% em 2018

baixos da infl ação brasileira 
e o afrouxamento da política 
monetária no país, que favo-
receu a retomada da atividade 
econômica. Segundo o FMI, a 
infl ação deve fi car na faixa de 
3% a 4% em 2018, mas pode 
subir no médio prazo à medida 
que os preços das commo-
dities (produtos primários) 
voltarem a subir. Ainda assim, 
deve fi car a taxas muito abaixo 
da média da década passada. 
O fundo aponta que melhoras 
na política monetária parecem 
ter diminuído as expectativas 
infl acionárias no Brasil.

O comércio global teve 
grande recuperação em 2017, 
depois de dois anos de de-
sempenho fraco, crescendo 
4,9% em termos reais. A re-

tomada foi mais pronunciada 
em mercados emergentes e 
em economias em desenvol-
vimento, resultado de mais 
investimento nas economias 
exportadoras de commo-
dities e da recuperação do 
investimento em economias 
avançadas e da demanda do-
méstica em geral. No Brasil, 
isso se refl etiu na retomada 
das importações, depois de 
o país ter vivido em 2015 e 
em 2016 a queda do preço 
de commodities. Segundo o 
FMI, as recessões profundas 
nesses anos na Rússia e no 
Brasil tiveram origem nessa 
queda e também em outros 
“problemas idiossincráticos”.

O Fundo afi rma que redu-
zir barreiras tarifárias e não 

Segundo o FMI, a infl ação deve fi car na faixa de 3% a 4% em 2018.

tarifárias ao comércio vai 
ajudar a melhorar a efi ciência 
e aumentar o crescimento da 
produtividade no Brasil. Além 
disso, o documento avalia 
que aumentar a atratividade 
do programa de concessões 
de infraestrutura do governo 

também pode ajudar a ampliar 
investimentos privados e pre-
encher lacunas de infraestru-
tura no país. O FMI também 
diz que reformas como a da 
Previdência no Brasil são 
prioridade para garantir que 
as despesas públicas estejam 

Os quatro maiores bancos do 
país – Itaú-Unibanco, Bradesco, 
Banco do Brasil e Caixa Econô-
mica Federal – concentraram 
78,51% do mercado de crédito 
em 2017. Essas instituições 
também foram responsáveis 
por 76,35% dos depósitos dos 
correntistas. Os dados são 
do Relatório de Estabilidade 
Financeira, divulgado ontem 
(17) pelo Banco Central (BC).

De acordo com os dados, a 
concentração bancária vem 
crescendo no país. Em dezembro 
de 2007, os quatro bancos eram 
responsáveis por 54,68% do 
crédito e 59,34% dos depósitos. 
Perguntado se a concentração 
bancária difi culta a queda dos 
juros, o diretor de Fiscalização 
do BC, Paulo Souza, afi rmou 
que a autoridade monetária tem 
adotado medidas para reduzir 
o custo do crédito. Ele afi rmou 
que o spread – diferença entre 
a taxa de captação do dinheiro 
pelos bancos e a cobrada dos 
clientes – está em queda, mas o 
BC trabalha para que a veloci-
dade dessa redução seja maior.

Entre as medidas, citou a 
reforma trabalhista como for-

Diretor de Fiscalização do BC, 

Paulo Souza.

O Banco Mundial (Bird) 
divulgou ontem (17) docu-
mento em que afi rma que as 
economias da América Latina 
e do Caribe estão voltando a 
crescer com força, depois de 
seis anos de estagnação, puxa-
das pelo crescimento do Brasil 
e da Argentina, as duas maiores 
economias sul-americanas. Os 
dados mostram que o cresci-
mento brasileiro será de 2,4% 
em 2018 – previsão maior do que 
a do FMI, divulgada ontem, que 
foi de 2,3% – e de 2,5% em 2019.

Segundo o Escritório do 
Economista-Chefe do Banco 
Mundial para a América Lati-
na e Caribe, o crescimento se 
deve a um ambiente externo 
favorável, incluindo o aumento 
dos preços das commodities, o 
crescimento dos Estados Uni-
dos e o da China e a alta liquidez 
internacional. O economista-
-chefe do Banco Mundial para 
a América Latina e o Caribe, 
Carlos Vegh, destacou as 

Para o Banco Mundial, reformas levadas adiante no Brasil 

foram  importantes. Talvez não com a velocidade que se 

esperava, mas houve reformas fi scais e reformas trabalhistas.

Prazo para tirar título
O eleitor tem até o próximo 

dia 9 de maio para requerer a 
sua inscrição eleitoral, alterar 
dados cadastrais ou transferir o 
domicílio eleitoral para estar apto 
a votar nas eleições de outubro. 
A data também será o último dia 
para o eleitor com defi ciência ou 
mobilidade reduzida solicitar sua 
transferência para seção com aces-
sibilidade. Quem perder esse prazo 
só poderá fazer a alteração após as 
eleições, para os próximos pleitos. 

A Enel, companhia italiana 
de geração e distribuição de 
energia, apresentou ontem 
(17) uma oferta pública 
voluntária para a aquisição 
de 100% do capital da distri-
buidora de energia brasileira 
AES Eletropaulo, a um valor 
de R$28 por ação. Segundo 
nota da Enel Brasil, a “oferta 
é condicionada à aquisição 
de um número total de ações 
que represente mais de 50% 
do próprio capital”. 

A proposta foi feita no mes-
mo dia em que a Eletropaulo 
comunicou um acordo de in-
vestimento com a Neoenergia, 
do grupo espanhol Iberdrola. 
O preço proposto da italiana 
é 9,76% superior ao acordado 
com a espanhola, de R$25,51 
por ação. O investimento total 
esperado “chega a no máximo 
R$4,7 bilhões”. Em comunica-
do, a Eletropaulo afi rmou que 
ainda está avaliando os termos 
e impactos da oferta em con-
junto com seus assessores e só 
irá divulgar um parecer sobre a 
proposta ao mercado no prazo 
de até 15 dias.

A Eletropaulo avalia os termos 

e impactos da oferta em 

conjunto com seus assessores.
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Brasília - O presidente do 
PSDB, Geraldo Alckmin, disse 
ontem (17), que a decisão do 
STF de tornar o senador Aécio 
Neves réu por obstrução de 
Justiça e corrupção passiva 
“entristece”, mas enfatizou que 
não existe Justiça “vermelha ou 
amarela” e, portanto, é preciso 
respeitar as decisões dos ma-
gistrados. “Decisão judicial se 
respeita, a lei é para todos”, afi r-
mou. Alckmin foi questionado 
então sobre o embaraço criado 
ao seu partido, às vésperas das 
eleições presidenciais, por ter 
um senador no banco dos réus. 
Pré-candidato à Presidência, Al-
ckmin negou constrangimento. 

E também disse que o senador 
é quem decidirá seu futuro polí-
tico. “Cabe a ele (Aécio) defi nir 
o que fazer (sobre candidatura 
em 2018), como vai fazer”, 
afi rmou. Mais cedo, em palestra 
para vereadores, durante even-
to organizado pela Associação 
Brasileira de Câmaras, Alckmin 
foi questionado sobre o tema 
da corrupção e elevou o tom. 
“Quem enriquece na política é 
ladrão”, disse. À imprensa, ele 
não quis analisar se esse tam-

Presidente do PSDB,

Geraldo Alckmin.

São Paulo - Após visitarem o 
ex-presidente Lula na Polícia Fe-
deral em Curitiba, onde o petista 
está preso, parlamentares da 
Comissão de Direitos Humanos 
do Senado afi rmaram que as 
condições da cela são razoáveis, 
mas que Lula está submetido a 
um “isolamento” e precisa da 
visita de amigos, o que deve ser 
objeto de um pedido da comissão 
no relatório da vistoria.

“O recado dele é que está me-
nos preocupado com ele e mais 
preocupado em restabelecer a 
democracia no País”, disse a 
senadora Regina Souza/PT-PI, 
que preside a comissão. O sena-
dor Lindbergh Farias (PT-RJ) 
declarou que Lula está em uma 
“solitária”. Já o senador João 
Capiberibe (PSB-AP) afi rmou 
que fará um relatório sobre a 
vistoria e que mais visitas a Lula 
precisam ser autorizadas, além 
de advogados. “Lula tem 72 
anos, é um homem interativo, 
passava os dias conversando, 
discutindo e trabalhando e 
hoje está muito isolado”, disse 
o parlamentar. “Ele precisa ter 
diálogo com mais pessoas”.

Senador João Capiberibe:

Lula está “tranquilo”.
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América Latina volta a crescer liderada por 
Brasil e Argentina, informa o Banco Mundial

fosse excluída a Venezuela, que 
passa por grave crise política, 
humanitária e econômica, as 
estimativas seriam de 2,6% em 
2018 e 2,8% em 2019. A econo-
mia venezuelana teve uma que-
da abrupta em seu PIB real de 
16,5% em 2016 e de 14,5% em 
2017, com perspectivas para 
2018 igualmente pessimistas, 
em torno de 14,3%.

O relatório faz a ressalva de 
que após vários anos de baixo 
crescimento, a situação fi scal de 
muitos desses países é frágil: a 
dívida pública da região como 
um todo representa 57,6% do 
PIB latino-americano e quase 
todos os países da região fecha-
ram 2017 com défi cits fi scais. O 
documento afi rma que caso o 
Brasil conseguisse diminuir sua 
relação dívida pública sobre o 
PIB do número atual de 74% para 
61,5%, poderia recuperar o grau 
de investimento, classifi cação de 
risco por agências estrangeira, 
em até dez anos (ABr).

reformas levadas adiante no 
país. “Foram feitas reformas 
importantes no Brasil, talvez 
não com a velocidade que se 
esperava, mas houve reformas 
fi scais e reformas trabalhistas. 
A reforma da Previdência não 
foi aprovada, mas foi muito dis-

cutida, então creio que há um 
consenso entre todas as classes 
politicas de que a reforma da 
previdência deve ser feita”.

Segundo o documento, a 
América Latina cresceu 1,1% 
em 2017 e deve crescer 1,8% 
em 2018 e 2,3% em 2019. Se 

Enel faz oferta de até R$4,7 
bilhões pela Eletropaulo

A concorrência pela compra 
da distribuidora brasileira, 
responsável pelo fornecimento 
na região metropolitana de São 
Paulo, teve início no fi nal de 
março, quando a Enel revelou 
interesse e apresentou uma 
proposta à Eletropaulo para 
participar de uma oferta pú-
blica de ações. A Eletropaulo é 
considerada a maior concessão 
de distribuição de eletricidade 
do Brasil, enquanto que a Enel 
controla a geração de energia 
no Rio de Janeiro e no Ceará, 
além de boa presença em fontes 
renováveis (ANSA).Decisão do STF sobre Aécio 

‘entristece’, mas é a ‘lei’

bém era o caso do seu colega 
de partido. “Não vou fazer um 
pré-julgamento. Aécio é de uma 
família abastada”, respondeu.

Presente ao evento com Al-
ckmin, o presidente do PSDB 
de Minas Gerais, deputado 
Domingos Sávio, procurou 
dissociar o julgamento da ima-
gem do partido, assim como 
outros tucanos fi zeram desde 
o início do dia. “Era previsível 
(o resultado do julgamento), 
mas não é que seja uma coisa 
natural. Agora é oportunidade 
de ele (Aécio) se defender”, 
afi rmou (AE).

Quatro bancos concentram 
78,5% do crédito no país

ma de reduzir custos para as 
instituições fi nanceiras. Para 
Souza, é preciso também que 
sejam aprovadas as mudanças 
no cadastro positivo (inclusão 
automática dos bons pagadores) 
e a criação do registro eletrônico 
de duplicatas, em tramitação no 
Congresso. “Uma série medidas 
que juntas vão colaborar para 
essa redução [dos juros]”, disse. 
No último dia 10, o presidente do 
BC, Ilan Goldfajn, afi rmou que 
não está satisfeito com o ritmo 
de queda dos juros no país (ABr).

Senadores falam em preocupação 
com ‘isolamento’ de Lula

De acordo com Capiberibe, 
Lula está “tranquilo”, mas con-
tinua “indignado” com informa-
ções que chegam à população 
sobre sua situação. “Ele acredita 
na democracia e na Justiça, 
essa é a informação que mais 
nos surpreende”. Ontem (17), 
senadores puderam entrar no 
local onde o petista está preso. 
Relataram que visitaram os lo-
cais onde estão outros presos na 
sede da PF e que as condições 
são adequadas. Após a vistoria, 
o grupo seguiu para o local onde 
manifestantes favoráveis ao 
petista se reúnem (AE).



Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte 

sua agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171
F : 3107-2570

netjen@netjen.com.br/www.netjen.com.br

Página 2

Geral
São Paulo, quarta-feira, 18 de abril de 2018 

www.netjen.com.br

OPINIÃO
Uma falha paralisou 

meu negócio e agora?

A perplexidade nos 

assola sempre que 

nos deparamos com 

notícias sobre grandes 

empresas que tiveram 

paralizações em suas 

atividades devido a 

situações que pareciam 

sob controle

Os questionamentos são 
inevitáveis: como isso 
foi acontecer? Será que 

os gestores dessas companhias 
não tinham como prever esta 
situação? Não é a primeira vez 
que paralisações nos negócios 
assumem proporções gigantes-
cas e se tornam destaques na 
mídia. Afi nal, as empresas – 
fornecedores e clientes - estão 
cada vez mais conectadas, as 
cadeias de fornecimento mais 
complexas e os fornecedores 
têm impacto direto na opera-
ção e imagem de seus clientes.

Entretanto, o que as empre-
sas e seus executivos podem 
aprender com estas grandes 
crises? Embora a resposta 
pareça simples a execução 
da solução exige muito pla-
nejamento, preparação e co-
nhecimento do negócio e de 
sua cadeia de fornecedores 
(supply chain). 

A saída não é única para to-
das as situações, mas podemos 
partir de alguns questionamen-
tos que podem (e devem) estar 
no radar das empresas quando 
ocorrer vulnerabilidades e pos-
sibilidades de descontinuidade 
de seus negócios em razão de 
ações de terceiros. Veja:

• O que aconteceria se 
um ou mais fornecedo-
res, por alguma razão, 
deixassem de fornecer 
matéria-prima ou servi-
ços essenciais ao meu 

negócio?
• Considerando a descon-

tinuidade de serviços de 
um ou mais fornecedo-
res, por quanto tempo 
conseguiríamos continu-
ar operando?

• Quais são as alternativas 
pré-defi nidas para conti-
nuar minhas operações 
de forma contingencial?

• Nossa empresa está pre-
parada para dar respos-
tas aos seus públicos? 
Meus canais de atendi-
mento são suficientes 
para realizar o correto 
esclarecimento ao con-
sumidor?

• Quais impactos a des-
continuidade temporária 
de meus serviços pode 
causar para a marca 
e a imagem de minha 
empresa?

• Foram defi nidos e prepa-
rados os responsáveis por 
gerenciar crises? Suas 
responsabilidades estão 
claras?

Se para você a maioria das 
repostas dos questionamentos 
acima foi não, a situação é 
crítica e é hora de colocar em 
prática como aplicar conceitos 
de gestão de fornecedores, de 
crises e de continuidades dos 
negócios em nome da pereni-
dade da sua empresa. 

Assim como em vários as-
pectos da vida, no mundo dos 
negócios não é diferente: a 
prevenção é sempre a melhor 
alternativa!

(*) - É gerente da área de Business 
Performance Improvement da 

Protiviti, consultoria global 
especializada em Gestão de Riscos, 

Auditoria Interna, Compliance, 
Gestão da Ética, Prevenção à Fraude 

e Gestão da Segurança (www.
protiviti.com).

Daniela Coelho (*)
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O italiano Cesare Battisti vi-
rou réu no Brasil por falsidade 
ideológica e teve de entregar 
seu passaporte às autoridades. 
O ex-guerrilheiro comunista 
já responde a um processo 
por evasão de divisas, após 
ter sido preso, em outubro do 
ano passado, tentando entrar 
na Bolívia com o equivalente a 
mais de R$ 20 mil em moeda 
estrangeira. Segundo o Mi-
nistério Público de São Paulo 
(MPSP), Battisti passou infor-
mações falsas ao se casar em 
cartório com uma brasileira, 
em 2015, na cidade de Cana-
néia, no litoral sul paulista. 

A acusação diz que o italiano 
mentiu ao informar que residia 
em Embu das Artes, na região 
metropolitana de São Paulo, 
embora morasse no município 
costeiro. Sua esposa também 
virou ré, por declarar que ha-
bitava em Belford Roxo, no Rio 
de Janeiro. O processo corre 
na Comarca de Cananéia, e o 
casal tem até o dia 20 de abril 
para apresentar sua defesa.

Além de entregar seu passa-

Italiano teria mentido a cartório de Cananéia.

O ex-piloto de Fórmula 1, 
Rubens Barrichello, revelou na 
segunda-feira (16) que precisou 
passar por uma cirurgia para 
retirar um tumor benigno no 
pescoço. O brasileiro ainda mos-
trou a cicatriz do procedimento. 
“Estava em casa tomando um 
banho e de repente senti uma 
dor na cabeça. De 0 a 10, foi uma 
dor de cabeça 8 ou 9, aquela para 
quebrar! Comecei a passar mal 
e vi que era coisa de hospital”, 
contou Barrichello ao programa 
“Conversa com Bial”, da “Globo”.

“A veia que se abriu por uma 
má formação se regenerou pelo 
próprio sangue em duas horas. 
Quando cheguei lá, colocaram 
um cateter pela virilha e a veia 
tinha fechado. Quando saí do 
hospital me disseram que ape-
nas 14% saem disso como eu 

Ex-piloto de F1 fi cou internado em fevereiro.
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Seu último lançamento, “Jogador Nº1”,

lhe rendeu US$ 475 milhões.

O norte-americano Steven 
Spielberg tornou-se o primeiro 
diretor cinematográfi co a ar-
recadar um total de US$ 10,1 
bilhões com produtos de sua 
obra, informaram os jornais lo-
cais. Spielberg atingiu o feito por 
conta da bilheteria de seu último 
lançamento, “Jogador Nº1”, que 
juntou US$ 475 milhões. 

No entanto, o longa-me-
tragem que lhe rendeu mais 
receita até então foi “Jurassic 
Park”, com um total de US$ 

983,8 milhões. Outros longas 
que se destacaram em arreca-
dação foram “Indiana Jones e 
o Reino da Caveira de Cristal”, 
com US$ 786,6 milhões, e “E.T. 
- O Extraterrestre”, com US$ 
717 milhões.

Atrás de Spielberg, estão Pe-
ter Jackson (US$ 6,5 bilhões) e 
Michael Bay (US$ 6,4 bilhões). 
A lista também inclui nomes 
como Christopher Nolan (US$ 
4,9 bilhões) e Tim Burton (US$ 
4 bilhões) (ANSA).

Temer é reprovado 
por 70% dos 
brasileiros

O presidente Michel Temer 
é reprovado por 70% dos 
brasileiros, que consideram 
seu governo ruim ou péssimo, 
informou ontem (17) a pesquisa 
DataFolha. O índice continua o 
mesmo registrado no levanta-
mento realizado e janeiro. Em 
meio a novas investigações 
que podem garantir a terceira 
denúncia contra o emedebista, 
somente 6% das pessoas apro-
vam seu governo.

De acordo com os dados da 
pesquisa, 23% dos brasileiros 
consideram o político regular, 
sendo que em uma escala de 0 
a 10, a nota de Temer foi de 2,7. 
Ao todo, 41% dos entrevistados 
atribuíram zero ao governo, 
enquanto que 2% deram 10. 
Neste estudo, o DataFolha 
entrevistou 4.194 pessoas em 
227 municípios entre os dias 
11 e 13 de abril (ANSA).

União deve se 
manifestar sobre 
fronteira com Venezuela

A ministra Rosa Weber, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
deu prazo de 30 dias para a União 
se manifestar a respeito de um 
pedido feito pela governadora 
de Roraima, Suely Campos, para 
que a Corte determine o fecha-
mento temporário da fronteira 
com a Venezuela.

Pelo mesmo prazo, Rosa 
Weber também ordenou que as 
partes se manifestem sobre uma 
possível conciliação da questão 
pela Câmara de Conciliação e 
Arbitragem da Administração 
Federal (CCAF), órgão coorde-
nado pela Advocacia-Geral da 
União (AGU).

Na última sexta-feira (13), 
Suely Campos argumentou que 
o estado não pode mais suportar 
o ônus social e econômico cau-
sado pelo fl uxo migratório com 
origem na Venezuela, que vive 
uma “crise econômica, política e 
social”, escreveu a governadora.

A ministra enfatizou, em sua 
decisão desta terça-feira, “a 
imprescindibilidade do diálogo 
e da cooperação institucionais 
para a solução dos confl itos que 
envolvem as unidades federati-
vas”. Ela acrescentou que, nesses 
casos, a intervenção do Judiciário 
deve ser “parcimoniosa” (ABr).

ANSA

Com instrumentos e imagi-
nação, o rock progressivo 
da Premiata Forneria 

Marconi (PFM) atravessou 
fronteiras e se tornou referência 
mundial com um estilo bastante 
característico. Em 2018, com 
quase cinco décadas de carrei-
ra e passagens por inúmeros 
países, a banda italiana retorna 
ao Brasil, país amado, “onde a 
música é considerada uma das 
alegrias da vida” dos cidadãos. 
“É por isso que estamos felizes 
em voltar a tocar nossa música 
imaginativa”, diz a PFM.

Na visão do grupo, os roquei-
ros brasileiros “são diferentes 
porque a música é muito 
profunda em sua cultura. “O 
ritmo é o que mais distingue 
o público. A última vez que 
tocamos no Rio [em 2014], no 
fi nal do show, os fãs gritaram 
sequencialmente nosso nome 
para voltarmos ao palco. Eles 
fi zeram isso tão intensamente 
que retornamos, e foi uma festa 
incrível”, contaram os italianos. 
A banda subirá aos palcos de 
São Paulo (Espaço das Améri-
cas, 19 de abril), Porto Alegre 

Banda italiana de rock progressivo fará 4 shows neste mês.
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‘Música é alegria na
vida dos brasileiros’,

diz PFM em turnê no país
Era 1971 quando um novo som, épico e ao mesmo tempo ancestral, ganhou notoriedade no cenário 
musical italiano

Sfogli, Alberto Bravin e Roberto 
Gualdi escreveram “as músicas 
e os textos em italiano e em 
inglês, percebemos que as his-
tórias e a música nos levaram a 
explorar novos mundos”. Desta 
forma, a “melhor maneira era, 
idealmente, pegar uma espaço-
nave e levar os ouvintes para 
longe da vida cotidiana para 
descobrirem esse novo mundo, 
como está ilustrado na capa do 
álbum”, ressaltaram à ANSA.

O som bem trabalhado, carac-
terístico da Premiata, concebe 
e lida com as notas, músicas e 
arranjos de maneira artesanal. 
O álbum novo é sempre dife-
rente do anterior, mas todos 
trazem algo de especial. Dentre 
eles há “Per Un Amico” (1972), 
“L’isola di niente” (1973) e 
“Suonare suonare” (1980). 
“Gostamos de expressar nossa 
alma na vida atual e descobrir 
as emoções que temos dentro 
de nós mesmos. Desta forma, 
podemos tatuar o público 
emocionalmente”, ressaltou 
a banda, que acredita que “a 
canção não tem barreira, vem 
do coração e do suor” (ANSA).

(Espaço Araújo Viana, 20), 
Rio de Janeiro (Vivo Rio, 21) 
e Belo Horizonte (Cine Brasil 
Vallourec, 22) para promover 
seu novo álbum, “Emotional 
Tattoos”, com “músicas emo-
cionantes e muitas surpresas”.

“É um disco cheio de música 
cintilante que abrange diferen-
tes linguagens musicais em 
puro estilo PFM”, explicaram. 
“Emotional Tattoos” marca a 

volta do grupo ao seu som ca-
racterístico após dois trabalhos 
quase experimentais. O novo 
disco oferece um rock melódico 
com direito a surpreendentes 
mudanças de rumo, incluindo 
sintetizadores, arranjos orques-
trais, passagens guiadas pela 
guitarra e baladas precisas.

Quando Franz Di Cioccio, 
Patrick Djivas, Lucio Fabbri, 
Alessandro Bonetti, Marco 

Cesare Battisti vira réu por 
falsidade ideológica

porte, Battisti não poderá sair 
de casa depois das 22h e foi 
proibido de frequentar casas 
noturnas ou boates. Ele tam-
bém não tem permissão para 
sair de Cananéia. A defesa do 
italiano questionou a decisão da 
Justiça, já que o ex-guerrilheiro 
continua morando na cidade até 
os dias de hoje.

Battisti foi condenado à pri-
são perpétua em seu país por 
quatro assassinatos ocorridos 

na década de 1970 e envolvi-
mento com o terrorismo. Ele 
diz ser alvo de perseguição 
política, e a Itália tenta nova-
mente obter sua extradição. 
O governo de Michel Temer 
já aceitou entregá-lo a Roma, 
mas aguarda uma posição do 
STF sobre se o pode ou não 
reverter a decisão do ex-pre-
sidente Lula, que autorizou a 
permanência do italiano no 
Brasil (ANSA).

Barrichello revela cirurgia 
para retirada de tumor

saí. Muita gente tem sequela”, 
acrescentou.

Em fevereiro, Barrichello 
fi cou internado em um hospital 
devido a uma microinfl amação 
em uma veia da cabeça. O pro-
blema de saúde ajudou a revelar 

o tumor em seu pescoço. Aos 
45 anos, Barrichello se tornou 
o primeiro piloto a disputar 19 
temporadas seguidas na F1. 
Atualmente, ele corre pela 
Stock Car, onde foi campeão 
em 2014 (ANSA).

Spielberg é 1º diretor a 
arrecadar US$10 bi

em bilheterias



Smart Cities: cidades cada
vez mais inteligentes

A cidade para ser 

inteligente, necessita de 

iniciativas inteligentes 

do poder executivo e 

legislativo

Nas cidades inteligentes, 
o cidadão e os servi-
ços essenciais estão 

conectados, utilizam energia 
limpa, reaproveitam a água, 
tratam o lixo, compartilham 
produtos, serviços e espaços, 
se deslocam com facilidade e 
usufruem de serviços públicos 
de qualidade. Além disso, a 
cidade inteligente cria laços 
culturais que une seus habitan-
tes, propicia desenvolvimento 
econômico e melhoria da qua-
lidade de vida.

Em busca do status de Smart 
City, cidades de todas as re-
giões do planeta irão investir 
entre US$ 930 bilhões e US$ 
1,7 trilhões ao ano até 2025. A 
iniciativa privada tem se reuni-
do em fóruns mundiais, como 
o SmartCity Business Ame-
rica, para apontar soluções 
e oportunidades de negócios 
no mercado das Smart Cities.

Entre as adaptações, que 
seguem o desejo da população, 
estão a adoção de conceitos 
e tecnologias sustentáveis; 
inclusão urbana, ao contrário 
do isolamento das periferias; 
educação agregadora para 
evitar a radicalização; foco 
total na educação presencial 
e inclusiva até os 18 anos; 
e planejamento urbano que 
contemple os espaços para 
ensino e educação, que hoje 
não é apenas uma questão 
acadêmica.

Com essas novas caracterís-
ticas, as cidades inteligentes 
terão um aumento da oferta de 
emprego nos setores públicos, 
de hospitalidade e, principal-
mente, da economia criativa, 
área que tem crescido expo-
nencialmente, tendo como 
processo principal o ato cria-
tivo e resultando, entre outros, 
na transformação da cultura 
local em riqueza econômica.

Essa evolução social e cultu-
ral promete gerar novo desejos, 
fazendo com que a cidade seja 
utilizada cada vez mais por 
prazer e promovendo ideais 
como inclusão, aproximação, 
conectividade, relacionamen-
to e compartilhamento. O 
conceito aborda, também, a 
verticalização das cidades, 
com práticas sustentáveis e 
encurtando distâncias com 
soluções inteligentes de trans-
porte, com o carro deixando de 
ser sonho de consumo; e uma 
transformação legislativa, que 
deverá possibilitar e encurtar 
caminhos para o desejo da 
maioria.

As novas tecnologias vão 
permitir, ainda, que as pesso-
as possam trabalhar em casa, 
além de não precisarem se 
deslocar para adquirir o básico 
ou resolverem problemas buro-
cráticos. Não tem mais lógica 
as pessoas se dividirem diaria-
mente entre dois ambientes 
(residencial e comercial). 
Assim como não existe lógica 
no horário comercial padrão. 

Por qual motivo a maioria 
das pessoas é obrigada a se 
deslocar nos mesmos horá-
rios? Veremos, em breve, o fi m 
dos prédios comerciais como 
conhecemos. Já os prédios 
residenciais ganharão novos 
conceitos e funcionalidades. 
Fica claro que os próximos 
anos serão de transformações 
intensas nos grandes centros 
urbanos. O conceito das Smart 
Cities tem ganhado força em 
todos os continentes e, em 
breve, seus benefícios estarão 
presentes em nossas vidas. 

Em um ambiente cada vez 
mais degradado e com dico-
tomias religiosas e políticas, 
as cidades inteligentes, apos-
tando na inclusão, em soluções 
compartilhadas e em serviços 
públicos efi cazes, podem re-
presentar a oportunidade de 
viver numa sociedade ideal.
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A - Salve o Alimento
No 10º lugar no ranking dos países que mais desperdiçam alimentos, o 
Brasil não poderia fi car de fora da Campanha Stop Food Waste Day – 
Salve o Alimento! Com o dia D marcado para o próximo dia 27, mais de 10 
países, entre eles Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, França, Alemanha, 
Espanha, Turquia, Japão e Austrália, terão ações que visam diminuir o 
desperdício de alimentos e mostrar a importância do aproveitamento 
completo em receitas saudáveis e sustentáveis. A meta global é reduzir 
50% do desperdício até 2030. 28% dos alimentos se perdem no processo 
de produção agrícola e mais 28% são jogados no lixo após chegarem às 
casas dos consumidores. Acesse o site (www.stopfoodwasteday.com.
br), e veja como aproveitar cascas e talos.

B - Canudos de Plástico
A utilização de canudos está deixando de combinar com o hábito mais 
moderno e inteligente de viver de forma sustentável. Estudos mostram 
que cerca de cem milhões de animais marinhos morrem cada ano, de-
vido à poluição por plástico no oceano. O utensílio leva em média 200 
anos para se decompor na natureza. Diante destes dados alarmantes, 
os hotéis Intercity vão aderir ao movimento de extinção dos canudos. A 
partir desse mês, o setor de alimentos & bebidas não oferecerá canudos 
na venda dos sucos ou qualquer outra bebida, tanto no restaurante, 
bar ou no room service. Por meio de uma pesquisa nas redes sociais da 
marca, 93% do público foi favorável à sugestão da retirada do item. Para 
os hóspedes que solicitarem, o fornecimento será sobre demanda e os 
canudos serão de papel - que não agridem o meio ambiente. 

C - Direitos Humanos 
A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) promove nesta sexta-
-feira (20), das 8h às 17h, em sua sede (Rua Álvares Penteado, 151, 
Centro), o I Fórum de Direitos Humanos - 70 anos da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos. O objetivo do evento é promover discussões 
plurais voltadas à proteção e promoção dos direitos humanos, além de 
proporcionar melhor formação de estudantes, profi ssionais do Direito e 
militantes sociais para a defesa da dignidade da pessoa humana. Serão 
discutidos, entre outros, os seguintes temas: A atualidade da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos; Fronteiras dos direitos humanos para 
o século XXI: sexualidade, racismo, migração, cultura e liberdade de 
expressão; Violência de Estado, democracia e direitos humanos; entre 
outros. Mais informações: tel. (11) 3291-9200 e (www.aasp.org.br).

D - Saúde do Idoso
A UFSCar está com inscrições abertas para a especialização em En-
velhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. O curso, que já está em sua 
nona edição, tem o objetivo de capacitar profi ssionais de Fisioterapia, 
Gerontologia, Educação Física, Enfermagem, Terapia Ocupacional e 
outros da área da Saúde para atuação na prevenção e minimização dos 
efeitos do processo de envelhecimento, assim como sobre defi ciências e 
incapacidades já instaladas, comuns na população geriátrica. O curso é 
oferecido na modalidade a distância, com quatro encontros presenciais, 
em um total de 412 horas-aula. A partir de um método de educação 
fl exível, o aluno pode gerenciar com autonomia o seu horário e o seu 
local de estudo. Saiba mais em (www.portaldoidosoativo.ufscar.br).

E - Educação Museal
A relação dos indivíduos com a sociedade e as suas formas de cultura, 
política e história são o foco da Educação Museal, que será tema de 
curso de extensão com início no dia 2 de maio na Escola de Sociologia 
e Política de São Paulo. Objetiva qualifi car as refl exões e práticas da 
educação museal por meio da discussão de conteúdos e estudos de caso 
selecionados, envolvendo as áreas da museologia, educação, estudos de 
públicos, assim como da construção e avaliação de projetos educativos 
em museus. O curso será ministrado pela docente Milene Chiovatto, 
que ministrará o curso junto com a professora Gabriela Aidar e outros 
docentes convidados. Confi ra a programação completa dos cursos de 
extensão em: (www.fespsp.org.br/curso_extensao).

F - Direito Constitucional 
De 31 de maio a 2 de junho, a Academia Brasileira de Direito Constitu-
cional reune, no auditório do Teatro Guaíra, em Curitiba, algumas das 
mais importantes referências em Direito do país e do exterior. O XIII 
Simpósio Nacional de Direito Constitucional terá como tema central 
“O Futuro das Instituições”. Serão 48 nomes do Direito, divididos em 
conferências com até quatro juristas, que debaterão 14 grandes temas. 
Já estão confi rmadas as presenças dos ministros do STF: Luis Roberto 
Barroso, José Dias Toffoli, dos ministros aposentados, Carlos Velloso 
e Nelson Jobim; dos ministros do STJ, Luis Felipe Salomão e Mauro 
Campbell Marques; da conselheira do CNJ, Maria Teresa Willi Gomes; 
além de professores internacionais como Mangabeira Unger e Mark 
Tushnet (Harvard Law School). As inscrições seguem abertas no link 
(http://abdconst.com.br/xiiisimposio/).

G - Moda Masculina 
Com faturamento de R$ 40 milhões em 2017 e projeção de crescimento 
de 20% para 2018, a  Black West, fundada em 2013, traça estratégia para 
se tornar a maior marca de moda masculina do Brasil até 2025. Com 
gestão moderna a empresa em cinco anos no mercado saltou de 3 mil 
120 mil peças/mês. Com foco em uma moda atemporal e que atenda as 
necessidades e desejos dos homens contemporâneos que querem se 
vestir confortavelmente e com estilo nas mais diversas situações do dia 
a dia a marca conta com 1.200 peças em seu mix de produtos e realiza 
lançamentos diários. Atualmente com 7 lojas próprias em São Paulo e 
presente em multimarcas e monomarcas em todas as regiões do país a 
Black West pretende abrir mais 23 lojas (https://loja.blackwest.com.br/).

H - Vagas na Área de TI
A Verity Group está com 60 oportunidades abertas na área de Tecnologia 
da Informação, divididas em oportunidades para Desenvolvedor Full Stack, 
Product Owner (P.O.) e Scrum Master. O grupo é detentor das marcas Ve-
rity, consultoria de transformação do negócio especializada em tecnologia 
e desenvolvimento de plataformas e gestão de ponta a ponta; JUST, con-
sultoria focada no design de serviços e produtos digitais com olhar para a 
experiência do cliente; QA360, um spin off de consultoria de testes que atua 
na área Quality Assurance para grandes empresas; e 8Keter, aceleradora de 
startups. Oportunidades para cargos de Desenvolvedor Full Stack, Produt 
Owner (P.O.) e Scrum Master para as quatro empresas do grupo. Interes-
sados devem se inscrever pela página: (verity.com.br/trabalhe-conosco/).

I - Tecnologia de Carbono
A Sense Bike, eleita nos últimos dois anos como a melhor marca nacional 
de bicicletas, anunciou a compra da Swift Carbon Global, importante 
fabricante de bikes em fi bra de carbono, valorizada no mercado mundial 
pela excelência em qualidade de seus modelos. Trata-se de um negócio 
com investimento na ordem de US$ 20 milhões nos próximos cinco 
anos, que quebra um paradigma no setor de bicicletas: uma empresa 
nacional adquire uma estrangeira e passa a produzir na Europa, abrindo 
espaço para vendas em mais de 40 países, entre Europa, Ásia, América 
e Oceania. A empresa surgiu em 2009 produzindo modelos elétricos e, 
com a ampliação da produção de quadros e de bicicletas convencionais, 
vem oferecendo ao mercado brasileiro produtos de padrão internacional, 
com tecnologia de ponta. Saiba mais em: (http://sensebike.com.br/).

J - Investigadores e Escrivães
Já estão abertas as inscrições para os concursos que vão selecionar 800 es-
crivães e 600 investigadores para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Os 
registros para a seleção podem ser feitos pelo site da Vunesp (www.vunesp.
com.br) até o dia 15 de maio. A taxa para inscrição é de R$ 84,81. Os candi-
datos precisam ser brasileiros natos ou naturalizados com curso superior e 
possuírem habilitação para conduzir automóveis, além de não ter antecedentes 
criminais. A remuneração inicial para a 3ª classe das duas carreiras é de R$ 
4.435,62, incluindo o salário-base e os adicionais de Regime Especial de Tra-
balho Policial e de insalubridade. Outras informações: (www.ssp.sp.gov.br).

A - Salve o Alimento
No 10º lugar no ranking dos países que mais desperdiçam alimentos, o 

D - Saúde do Idoso
A UFSCar está com inscrições abertas para a especialização em En-

Ministro José Múcio, doTribunal de

Contas da União (TCU).

A análise do edital de pri-
vatização das distribuidoras 
da Eletrobras pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
poderá resultar em atraso 
do leilão, previsto para o dia 
21 de maio, disse José Múcio 
Monteiro, ministro daquela 
corte. Ele informou que a aná-
lise será concluida em cerca 
de um mês, e o assunto voltará 
a ser debatido em plenário. 

Segundo Múcio, a análise 
do edital foi retirada da 
pauta do plenário depois que 
o Ministério Público pediu 
uma série de esclarecimen-
tos. “[O acórdão] está sendo 
devolvido para a unidade 
técnica, que terá duas ou 
três semanas para analisar. 
Depois, vamos remeter à pro-
curadora [procuradora-geral 
do Ministério Público junto 
ao TCU, Cristina Machado], 
e volta para análise aqui. 
Dentro de um mês, um mês 
e pouco, é que vamos voltar a 
colocar isso para o plenário.”

Ontem (17), José Múcio 
reuniu-se com os ministros 
Moreira Franco, de Minas e 
Energia; Esteves Colnago, 
do Planejamento; e Eduardo 
Guardia, da Fazenda. Após a 

Os riscos fi scais são citados por 56% dos bancos pesquisados, 

segundo pesquisa do BC.

É o que mostra pesquisa 
rea lizada trimestralmen-
te e divulgada ontem 

(17) no Relatório de Estabilida-
de Financeira do Banco Central 
(BC). A pesquisa é feita com 
55 instituições fi nanceiras, que 
representam 92% do sistema 
fi nanceiro em termos de ativos, 
envolvendo bancos públicos e 
privados.

Segundo o relatório, a frequên-
cia de citação de fatores relacio-
nados com “inadimplência e re-
cessão” continua apresentando 
forte redução. Depois de ter 
caído de 90% em maio de 2017 
para 72% em agosto de 2017, a 
frequência de citação desse risco 
atingiu 56% em fevereiro de 
2018. “A melhora na percepção 
é consistente com o processo de 
recuperação econômica iniciado 
em 2017, refl etido no cresci-
mento do PIB [Produto Interno 
Bruto, soma de todos os bens 
e serviços produzidos no país] 

Como transferir 
pontos de multas 
pelo celular

A transferência de pontos de 
multas de trânsito poderá ser 
feita por celular em São Paulo. 
A indicação do motorista con-
dutor no momento da infração 
poderá ser feita a partir de 
aplicativo do Departamento 
Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran). O programa 
está disponível para os sistemas 
operacionais Android e iOS.

O aplicativo traz ainda a novi-
dade de permitir a identifi cação 
do proprietário do automóvel 
com uma foto do rosto do con-
dutor (selfi e) e uma assinatura 
na tela do aparelho. O reconhe-
cimento por foto poderá ser feito 
por todos os motoristas cadas-
trados no estado de São Paulo. 
A operação de transferência de 
pontos da carteira de habilita-
ção do titular do veículo para o 
condutor que efetivamente co-
meteu a infração já era possível 
pelo site do Detran. 

O órgão recebe por mês uma 
média de 5,5 mil pedidos de 
transferência, sendo que 3,5 mil 
são deferidos. Após a identifi ca-
ção do proprietário do veículo, 
é preciso repassar os dados do 
condutor que receberá os pon-
tos da infração, com número do 
CPF, da carteira de habilitação, 
selfi e e assinatura. Com o apli-
cativo, é possível acompanhar 
o andamento do pedido (ABr).
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Aumenta preocupação de bancos 
com risco político e fi scal

As instituições fi nanceiras estão mais preocupadas com o cenário político, devido às eleições deste 
ano, e com os riscos fi scais

pesquisados. “As instituições 
financeiras mantiveram os 
riscos políticos e fi scais como 
os mais prováveis e com maior 
impacto no sistema fi nanceiro”, 
afi rma o relatório.

Nos últimos seis meses, houve 
piora na percepção de fatores 
de risco advindos do cenário 
internacional (citados por 51% 
dos respondentes em fevereiro 
de 2018, ante 28% em agosto de 
2017) e aumento da probabilida-
de de acontecer. “Nesse grupo, a 
principal preocupação se refere 
ao processo de retirada de estí-
mulos monetários nos Estados 
Unidos e em outras economias 
avançadas e suas repercussões 
no sobrefl uxo de capitais e no 
custo de captação de países 
emergentes”, explica o relatório. 
Esse cenário envolve aumento 
da incerteza, fuga de capitais, 
alta do dólar e redução da nota 
de crédito dada por agências 
de classifi cação de risco (ABr).

nesse ano, após dois anos de 
recessão”, diz o relatório.

Em contraste, acrescenta o 
BC, a preocupação com riscos 
políticos continuou sua trajetó-
ria de crescimento, e foi o mais 
citado pelos bancos. “Enquanto 
esse risco era citado por 44% 
das instituições em maio de 

2017, na última pesquisa foi 
citado por 64% das instituições, 
motivado pelas incertezas asso-
ciadas ao processo eleitoral de 
2018”, destaca o BC.

Por sua vez, os riscos fi scais 
continuam a ser objeto de preo-
cupação das instituições, sendo 
citado por 56% dos bancos 

Análise do TCU poderá 
adiar leilão da Eletrobras

reunião, Múcio disse à impren-
sa que o cronograma do dia 21 
“já era”. “Não tem condições. 
Põe quatro semanas e passa do 
dia 21. Tem que responder às 
questões que foram feitas”. De 
acordo com Moreira Franco, 
as questões serão respondidas 
dentro de dois ou três dias. 
“Existem ainda pontos de 
natureza técnica que serão 
esclarecidos pela equipe do 
governo. A relação do gover-
no com o tribunal, do ponto 
de vista técnico, é relação de 
cooperação mútua.”

Serão privatizadas a Com-

panhia de Eletricidade do 
Acre (Eletroacre), a Centrais 
Elétricas de Rondônia (Ce-
ron), a Boa Vista Energia, a 
Amazonas Distribuidora de 
Energia (Amazonas Energia), 
a Companhia Energética do 
Piauí (Cepisa) e a Companhia 
Energética de Alagoas (Ceal). 
A Eletrobras assumirá as dívi-
das das empresas, no valor de 
R$ 11,2 bilhões, e os encargos, 
de R$ 8,5 bilhões, referentes 
a créditos e obrigações com 
a Conta de Desenvolvimento 
Energético e a Conta de Con-
sumo de Combustíveis (ABr).
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Governos de visão restrita
Pelo fato de não ter de 

se preocupar com os 

traumas eleitorais, a 

China tem uma grande 

vantagem nas contendas

Quando se fala em pôr 
limites aos arranjos dos 
mercados, a percepção 

correta deveria ser a de que os 
homens que os comandam se 
tornaram restritos materialis-
tas, voltados apenas para os 
aspectos econômicos e fi nan-
ceiros, pondo de lado a am-
plitude da extensão humana. 

O homem que visa possuir 
muito dinheiro em suas mãos, 
geralmente só acredita no 
poder do dinheiro e por isso 
sempre quer mais, aproveitan-
do-se da situação para impor a 
sua vontade sobre os demais. 
Ele “compra” especialistas 
para que desenvolvam teorias 
adequadas aos seus objetivos, 
divulgando-as nas mídias como 
se fossem verdades inquestio-
náveis, fazendo tudo convergir 
para o econômico.

No Brasil, enfrentamos dé-
cadas de desmazelo na gestão 
dos governos federal, estadual 
e municipal. Teorias e truques 
aplicados para debelar a infl a-
ção, sem o combate das suas 
causas, criaram uma caótica si-
tuação de desajuste nas contas 
públicas levando a dívida para 
o equivalente a mais de um 
trilhão de dólares, contraída 
por displicência e abusos. 

A economia ainda está no 
sufoco dada a desindustria-
lização, queda nas receitas e 
perda de empregos, iniciada 
com a valorização do Real e 
agressividade da concorrência 
externa, agravada com as deci-
sões imediatistas dos governos 
Lula e Dilma, que tudo faziam 
para se perpetuarem no poder 
com vistas à implantação de 
governo totalitário. 

Pelo fato de não ter de se 
preocupar com os traumas 
eleitorais, a China tem uma 
grande vantagem nas con-
tendas, o que a faz invejada 
nos círculos do poder que 
sonham com a possibilidade de 
substituir a classe política por 
funcionários e especialistas 
contratados. Os EUA, por sua 
vez, enfrentam elevado défi cit 
duplo, nas exportações e nas 
contas internas, nas quais já se 
fazem previsões do montante 
de um trilhão de dólares para 
o ano de 2020. É a voragem 
do descontrole fi nanceiro no 
mundo. As despesas com juros 
tendem a superar a casa de 
3% do PIB. 

Enfi m, há uma grande em-
brulhada nas relações eco-
nômicas que irá demandar 
pesados pacotes de ajustes, 

acarretando consequências 
para o mundo todo. Problemas 
sempre existiram, mas agora 
temos uma aglomeração de 
consequências de ações do 
passado pautadas pela lógica 
de poder e domínio. No entan-
to, o que se vê é que esperam 
corrigir as incoerências apli-
cando o mesmo método. 

A sociedade acabou caindo 
nas mãos dos míopes que 
perderam a visão da fi nalidade 
essencial da vida, enxergan-
do apenas seus interesses 
imediatistas de acúmulo de 
dinheiro e poder. Tudo está 
sendo conduzido para manter 
a humanidade apática, sem se 
esforçar para melhor compre-
ensão do signifi cado da vida. 
Com a aceleração geral dos 
acontecimentos e agravamen-
to da miséria, as defi ciências 
vêm à tona, mesmo assim a 
humanidade continua lenta 
na busca da verdade da vida. 

O elevado espiritual deveria 
estar acima do material, mas a 
humanidade teria de conhecer 
as leis que residem na Criação 
para viver de acordo com elas. 
O Estado não deve fi car sob a 
tutela de uma religião, pois em 
geral elas estão distantes do 
reconhecimento dessas leis, 
optando por desenvolver uma 
legislação própria. Da mesma 
forma o Estado não deve ser 
empresário nem se imiscuir 
na atividade econômica que 
deve ser de natureza privada; 
porém as empresas, valendo-
-se de seu potencial fi nanceiro, 
também não poderiam impor 
seus interesses ao Estado e à 
população.

Poucos esforços têm sido 
feitos no sentido de compre-
ender a natureza e a lógica de 
suas leis. A grande verdade 
é que os seres humanos têm 
sido afastados de mil maneiras 
da fi nalidade da vida para não 
analisarem nem refletirem 
intuitivamente sobre os acon-
tecimentos que os cercam. 

O terreno árido de nossos 
dias vai sendo preparado para 
o domínio da frieza tecnocráti-
ca e a robotização, em vez de 
permitir que o pensamento 
seja conduzido pela percepção 
intuitiva que capacita o ser 
humano a não permanecer na 
condição de máquina de pen-
sar, mas com visão ampla para 
extirpar as inconsistências 
desta era, voltando-se para o 
aprimoramento e para a cons-
trução de um mundo que tenha 
a esperança de futuro melhor. 

(*) - Graduado pela FEA/USP, 
coordena os sites (www.library.com.

br) e (www.vidaeaprendizado.com.br). 
Autor dos livros: Nola – o manuscrito 

que abalou o mundo; 2012...e 
depois?; Desenvolvimento Humano; 

O Homem Sábio e os Jovens, entre 
outros (bicdutra@library.com.br); 

Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

China oferece vaga 
para cientistas 
brasileiros 

Com um orçamento de cerca de 
US$ 280 bilhões para o desenvol-
vimento de ciência e tecnologia, o 
governo da China convida jovens 
brasileiros e de latino-americanos 
em geral para trabalhar em pes-
quisas e projetos avançados de 
tecnologia no país asiático. “A 
China dispõe as instalações cien-
tífi cas mais avançadas do mundo 
e os jovens que queiram participar 
desse projeto receberão muitos 
benefícios”, disse o conselheiro de 
Ciência e Tecnologia da Embaixada 
da China em Brasília, Gao Changlin.

O cientista que preencher os 
requisitos para trabalhar na China 
terá o salário mensal de US$ 2 mil 
por um período de seis meses a 
um ano. Posteriormente, se quiser 
continuar no país, o pesquisador 
poderá se candidatar para parti-
cipar em projetos científi cos em 
universidades ou institutos de 
pesquisa. De acordo com a embai-
xada, centenas de pesquisadores 
latino-americanos receberam con-
vites para trabalhar em pesquisas 
na China, dos quais, grande parte 
é brasileira.

As inscrições estão abertas. O 
candidato deve ter, no máximo, 45 
anos, experiência de cinco anos em 
pesquisa ou ter concluído o dou-
torado. Mais informações no site: 
(tysp.cstec.org.cn). O pesquisador 
pode também encaminhar dúvidas 
ou perguntas para o e-mail (tysp@
cstec.org.cn) ou para o endereço: 
54 Sanlihe Road, Beijing 100 045, 
China.

Produtos com 
transgênicos não 
precisam mais de 
identifi cação

O fi m da obrigatoriedade do 
rótulo com a informação sobre 
a presença de transgênicos em 
produtos alimentícios foi apro-
vado ontem (17) na Comissão 
de Meio Ambiente do Senado. 
O texto determina a retirada do 
triângulo amarelo com a letra 
“T”, que hoje deve ser colocado 
nas embalagens dos alimentos 
transgênicos.

O relator na CMA foi o sena-
dor Cidinho Santos (PR-MT), 
que entende que a simbologia 
utilizada no Brasil pode ser mal 
interpretada, tanto por con-
sumidores quanto por setores 
importadores. Ele argumentou 
que uma análise científi ca ri-
gorosa sobre os transgênicos é 
o melhor caminho para que se 
afaste o medo em torno deles. 
“A despeito dos alimentos trans-
gênicos serem uma realidade há 
mais de 15 anos no mundo, ainda 
não há registros de que sua inges-
tão cause danos diretos à saúde 
humana. Não existe um registro 
sequer”, afi rmou o relator.

O senador lembrou ainda que, 
à despeito da eliminação do tri-
ângulo amarelo com a letra “T”, 
os produtos com quantidade 
superior a 1% de transgênicos, 
ainda deverão ser identifi cados 
por meio de expressões como 
“(nome do produto) transgê-
nico” ou “contém (nome do 
ingrediente) transgênico”, de 
forma legível no rótulo. Com 
isso, fi ca preservado o direito 
de informação ao consumidor, 
segundo entendimento do se-
nador (Ag.Senado).

Jovens com menos de 18 anos 
poderão antecipar etapas do 
processo de obtenção da car-
teira de motorista. O projeto do 
senador Dário Berger (PMDB-
-SC) permite que algumas 
exigências, como a frequência 
a aulas teóricas e a realização 
do exame psicotécnico, possam 
ser cumpridas três meses antes 
de o candidato completar 18 
anos está na pauta da reunião 
da Comissão de Constituição e 
Justiça de hoje (18). 

Em relação às aulas práticas e 
ao exame de direção veicular, o 
projeto determina que só pode-
rão ser realizados após o futuro 
motorista atingir a maioridade 
penal. O projeto também admi-
te a antecipação dos mesmos 
requisitos para quem quiser 
mudar a habilitação para as ca-
tegorias D (ônibus) e E (veículo 
com dois reboques acoplados), 
para as quais o CTB exige idade 
mínima de 21 anos. Na avaliação 
de Dário, a modifi cação no CTB 
vai desburocratizar o processo 
de retirada da habilitação para 
os jovens.

“Reduziríamos signifi cativa-
mente a angústia dos candida-
tos à primeira habilitação nos 
exames teóricos, importantes 

sobre todos os pontos de vista, 
e que não raras vezes condu-
zem a reprovação em razão 
desse estado de espírito. Ao 
permitirmos que o jovem inicie 
antecipadamente o processo, 
estaremos aumentando as 
suas chances de poder dirigir o 
mais próximo possível da data 
permitida em lei”, considerou 
o autor do projeto.

Os argumentos apresentados 
convenceram o relator, senador 
Randolfe Rodrigues (Rede – 
AP), a recomendar a aprovação 
da medida. “É bastante razoável 
que o candidato realize as eta-
pas do processo de habilitação, 
exceto aulas práticas e exame 
de direção veicular, nos três 
meses anteriores à data em que 
complete 18 anos”, concordou 
Randolfe. O relator defendeu 
ainda a antecipação do proces-
so para os candidatos às habi-
litações nas categorias D e E, 
“dada a carência de motoristas 
profi ssionais em muitas regiões 
do Brasil”. O projeto é termi-
nativo na Comissão, ou seja, 
caso aprovado, será enviado à 
Câmara. No entanto, recurso 
apoiado por nove senadores 
pode levá-lo a ser avaliado em 
Plenário (Ag.Senado).

Em viagem ofi cial ao Japão 
ontem (17), o presidente do 
Senado, Eunício Oliveira, se 
encontrou com os presidentes 
do legislativo no país: Chuichi 
Date, da Câmara dos Conse-
lheiros, o Senado japonês, e 
Tadamori Oshima, da Câmara 
dos Representantes, a Câmara 
dos Deputados japonesa. A 
cooperação econômica e a 
intensifi cação das relações 
humanas entre Brasil e Japão 
foram o tema das conversas.

Neste ano, se comemoram 
os 110 anos da imigração 
japonesa ao Brasil, que hoje 
abriga a maior população de 
nipo-descendentes nascidos 
fora do Japão, com quase dois 
milhões de nikkeis. Em 2018, 
são celebrados também os 30 
anos do movimento dekasse-
gui, de brasileiros descentes de 
japoneses que foram morar no 
Japão em busca de trabalho.

“Cerca de 180 mil brasileiros 
vivem e trabalham no Japão, 
contribuindo para a economia 
japonesa com sua força de 
trabalho nas fábricas. Além 
de pagarem seus impostos, 
se constituem novos e ávidos 
consumidores dos produ-
tos e da cultura japoneses, 
integrando-se com sucesso à 

Senadores brasileiros foram recebidos por membros do 

Parlamento japonês.

A Comissão de Meio Ambien-
te do Senado aprovou ontem 
(17) o projeto que prevê a 
retirada gradual do plástico da 
composição de pratos, copos, 
bandejas e talheres descartá-
veis. Pelo texto, no prazo de 
dez anos, o plástico deverá 
ser substituído por materiais 
biodegradáveis em itens des-
tinados ao acondicionamento 
de alimentos prontos para o 
consumo. O plástico deverá 
ser substituído em 20% dos 
utensílios no prazo de dois anos 
após a eventual vigência da lei. 
Esta exigência subirá para 50% 
após 4 anos; para 60%, após 6 
anos; e para 80%, após 8 anos. 

O plástico deverá ser total-
mente banido após dez anos. 
Na justifi cativa do projeto, a 
autora Rose de Freitas (PMDB-
-ES) afi rma que “os destinos 
fi nais de grande parte dos itens 
que ingenuamente usamos ao 
fazer um lanche num fast-food 
ou tomar uma bebida são os 
rios, lagos, mares e oceanos, 
comprometendo o equilíbrio 
ecológico de maneira extrema-
mente grave”. Rose acrescenta 
que mesmo amostras de água 
tratada, em diversos países do 
mundo, demonstram a conta-
minação por microplásticos. 
“Isto signifi ca que os sistemas 
convencionais não são efi cazes 
em retirar resíduos de plástico 

O projeto relatado por José Medeiros defi ne que deve ocorrer 

uma substituição gradual do plástico,

com retirada total em dez anos.

A proposta em análise reú-
ne mais de 252 projetos 
sobre o tema) e surgiu 

de uma comissão formada por 
juristas e senadores. O texto 
atualiza o CPP atual, que é 
de 1941, e já foi aprovado no 
Senado.

Segundo Campos, o substitu-
tivo proposto por ele pretende 
reduzir o número de recursos 
protelatórios e acelerar o início 
do cumprimento das penas. 
Uma das medidas nesse sentido 
é o chamado “julgamento ante-
cipado”, válido para crimes com 
pena de até 8 anos de reclusão. 
Por esse instrumento, será dado 
ao réu o direito de reconhecer 
como verdadeiras provas e 
acusações apresentadas contra 
ele diante do juiz na audiência 
de instrução. 

Nesse caso, o juiz poderá, em 
julgamento antecipado, deter-
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Relator apresenta substitutivo ao 
novo Código de Processo Penal

A comissão especial da Câmara que analisa o novo Código de Processo Penal (CPP) retomou as 
atividades ontem (17), com a eleição do presidente e a apresentação da primeira versão do substitutivo 
do relator-geral, deputado João Campos (PRB-GO)

uma pena menor. Nesse caso, a 
sentença é executada imediata-
mente”, explicou o relator. Para 
Campos, a medida dará mais 
celeridade à Justiça criminal 
no Brasil.

Pelo substitutivo, o número 
de embargos de declaração a 
que a defesa terá direito no pro-
cesso criminal fi cará limitado a 
um. Na avaliação de Campos, 
como não tem capacidade de 
alterar a sentença, muitas ve-
zes, esse recurso acaba sendo 
usado apenas para adiar a 
condenação. 

“Estamos acabando com a 
festa do embargo do embargo 
do embargo. Assim, garantimos 
a defesa do acusado e impedi-
mos que esse instrumento seja 
usado de forma protelatória, 
apenas para difi cultar a reali-
zação da Justiça”, disse (Ag.
Câmara).

Relator-geral, deputado João Campos (PRB-GO).

minar o cumprimento imediato 
da sentença, concedendo ao 
réu uma redução na pena apli-
cada, desde que ele aceite abrir 
mão dos recursos a que tem 
direito. “Se o acusado, ao lado 

do seu defensor, reconhecer e 
confessar que todo o conjunto 
probatório produzido pela polí-
cia e conhecido pelo promotor 
[de Justiça] é verdadeiro, o juiz 
poderá condená-lo a cumprir 

Eunício busca medidas para melhorar 
a vida de brasileiros no Japão

sociedade japonesa”, lembra o 
presidente do Senado.

Eunício Oliveira tratou da 
oferta de melhores condições 
de vida para a comunidade 
brasileira no Japão. Entre as 
medidas que podem levar mais 
conforto, está a atuação de 
orientadores bilíngues nas es-
colas para facilitar a integração 
dos alunos que falam português 
e estão aprendendo o novo idio-
ma. “O governo brasileiro sabe 
que poderá contar sempre com 
todo o empenho do governo 
japonês para garantir a nossos 
nacionais plenos direitos e 

crescentes oportunidades de 
ascensão social neste país”, 
acredita.

O presidente do Senado 
também se reuniu com Taro 
Aso, vice-primeiro ministro, 
ministro das Finanças e pre-
sidente da liga parlamentar 
Brasil-Japão. Eles conversa-
ram sobre as oportunidades 
de investimento no Brasil, 
tendo em vista a estabilização 
da economia, o controle da 
infl ação e a expectativa de 
crescimento brasileiro em 
cerca de 3% neste ano e em 
2019 (Ag.Senado).

Plástico banido de copos, pratos, 
bandejas e talheres descartáveis

e que, portanto, estamos inge-
rindo plástico diariamente, sem 
saber as consequências disto 
para a saúde humana”.

Durante a análise na Comis-
são ontem, o relator da pro-
posta, senador José Medeiros 
(Pode-MT), ressaltou os danos 
ao meio ambiente, conside-
rando a extração do petróleo 
(matéria-prima) e o refi no e 
descarte do plástico: “Os im-
pactos das refi narias vão desde 
as consequências dos estudos 
sísmicos na exploração, até o 
consumo de grandes quantida-
des de água e energia, geração 
de quantias absurdas de despe-
jo líquido, liberação de diversos 

gases nocivos na atmosfera, 
produção de resíduos sólidos 
de difícil tratamento, além 
dos frequentes vazamentos de 
petróleo em ambiente marinho, 
como ocorreu com a Chevron 
no Brasil”, disse Medeiros.

O senador pontuou que o tem-
po de degradação dos materiais 
de origem petroquímica chega a 
centenas de anos. Isto faz com 
que a vida útil de aterros, destino 
fi nal de toneladas de sacolas e 
embalagens plásticas, se redu-
za sensivelmente, com graves 
consequências econômicas. A 
análise deste projeto segue ago-
ra para a Comissão de Assuntos 
Econômicos (Ag.Senado).

Antecipação de testes 
para jovem obter 

carteira de motorista
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RENDIMENTO TRIBUTÁVEL E ISENTO
Sócios que recebem pró-labore também receberam divisão de Lucros, 
essa informação deve ser lançada na DIRF, como valor pago? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE PAGAR O VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO EM FOLHA 
DE PAGAMENTO. INCIDE IMPOSTOS? 

Pagamento de VT e VR em folha de pagamento configura salário o que se 
sujeita ao recolhimento dos encargos da FOPAG, tendo em vista as dispo-
sições do § 2° do art. 457 da CLT, com a redação da Reforma Trabalhista, 
e do art. 5° do Decreto 95.247/1987, art. 5°, que regulamento o VT.

AFASTADO POR AUXÍLIO DOENÇA
Funcionário afastado de suas funções recebendo auxilio doença pelo INSS, 
pode ser demitido quando retornar para o trabalho. O acidente não foi rela-
cionado ao trabalho? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR MOTORISTA COM INSCRIÇÃO NO MEI
Transportadora pode contratar motorista com inscrição no MEI, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E A BASE LEGAL?
Esclarecemos que a multa administrativa para a empresa em caso 
de fiscalização por atraso do pagamento de salário é de R$170,26 
por empregado prejudicado. Base Legal – Lei nº7.855/89, art.4º; 
Portaria Mtb nº290/97 e seus anexos.

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Empresa pretende alterar o contrato do funcionário mensalista 
para horista, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUIÇÃO SOBRE O PRÓ-LABORE
O pró-labore de sócio de empresa de responsabilidade limitada que é 
aposentado terá contribuição do INSS? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

Hidroservice Amazonia S/A – Agropecuária e Industrial
CNPJ/MF 05.054.358/0001-10.

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas da empresa Hidroservice Amazonia S/A – Agropecuária e Industrial, ficam convocados a comparecerem 
na sede social da empresa, situada na Alameda Ribeirão Preto, nº 401, 1º andar, parte, Bela Vista, no dia 27/04/2018 
às 10:00 horas, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: 1) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.2017. 2) Eleição 
do Conselho de Administração e Remuneração dos Administradores. 3) Outros assuntos de interesse social. São 
Paulo, 13 de abril de 2018. Henry Maksoud Neto - Presidente do Conselho de Administração. (14, 17 e 18/04/2018)

Agropecuária Agrovalente S.A.
CNPJ/MF nº 17.776.218/0001-35

Convocação
São convocados os Srs. Acionistas à se reunirem em AGOE, no dia 15/05/2018, às 16h, na sede social na Estrada de Lençóis Paulista 
à Avaré, s/n, Lençóis Paulista-SP, para discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia: No âmbito da AGO: i) Aprovação das 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2017; ii) Eleição da diretoria. No âmbito da AGE: i) Alteração do Estatuto 
Social. Encontram-se à disposição dos Srs. acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo133 da Lei 6.404/76. 
Lençóis Paulista-SP., 14/04/2018. A diretoria.  (14, 17 e 18/04/2018)

Agropecuária Pessina S.A.
CNPJ/MF nº 59.109.009/0001-88

Convocação
São convocados os Srs. Acionistas à se reunirem em AGOE, no dia 15/05/2018, às 10h, na sede social na Estrada de Lençóis Paulista 
à Avaré, S/N, Lençóis Paulista-SP, para discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia: No âmbito da AGO: i) Aprovação das 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2017; ii) Eleição da diretoria. No âmbito da AGE: i) Alteração do Estatuto 
Social. Encontram-se à disposição dos Srs. acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo133 da Lei 6.404/76. 
Lençóis Paulista-SP., 14/04/2018. A diretoria.  (14, 17 e 18/04/2018)

Larius Administração e Empreendimentos S.A.
CNPJ nº 47.709.340/0001-50

Convocação
São convocados os Srs. Acionistas à se reunirem em AGOE, no dia 15/05/2018, às 14h, na sede social na Estrada de 
Lençóis Paulista à Avaré, S/N, Lençóis Paulista-SP, para discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia: No âmbito 
da AGO: i) Aprovação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2017; ii)) Eleição da diretoria. No âmbito 
da AGE: i) Alteração do Estatuto Social. Encontram-se à disposição dos Srs. acionistas, na sede social, os documentos a 
que se refere o art.133 da Lei 6.404/76. Lençóis Paulista-SP., 14/04/2018. A diretoria. (14, 17 e 18/04/2018)

Dez Asas Participações S.A.
CNPJ N° 17.456.871/0001-17 - NIRE 35.3.0044785.9

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Dez Asas Participações S.A. convocados a se reunir em assembleia geral
ordinária, que se realizará no dia 26 de abril de 2018, às 12:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 
2.092, 15° andar, conjunto 153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação
de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da 
companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (b) destinação do resultado
do exercício referido em “a” supra. São Paulo, 12 de abril de 2018. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

SOF Serviço de Orientação da Família
CNPJ/MF 60.396.793/0001-31

Edital de Convocação
O SOF Serviço de Orientação da Família, convoca os(as) associados(as) e diretores(as) para a 
Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 11 de maio de 2018, às 18:30h, em primeira con-
vocação e às 19:00 h, em segunda convocação, na Rua Ministro Costa e Silva, nº 36, Pinheiros, 
São Paulo/SP.  Ordem do dia: 1- Apresentação e aprovação do Balanço e Relatório de Atividades 
de 2017; 2- Apresentação e aprovação do Planejamento e Orçamento para 2018; 3- Aprovação de 
novos(as) associados(as); 4- Outros.  São Paulo, 18 de abril de 2018. Maria Luiza da Costa, Pre-
sidente e Sonia Maria dos Santos, Secretária.  

SOF Serviço de Orientação da Família.

Ativo  2017/R$ 2016/R$

Circulante  5.206.136,94 5.722.985,83

Bancos com Movimento  217,91 1,00

Aplicações Financeiras  763,53 513.964,60

Imóveis a Venda  5.205.145,38 5.205.145,38

Tributos à Recuperar  10,12 3.874,85

Não Circulante  1.529.757,91 1.142.536,06

Realizável a Longo Prazo

Créditos com Pessoas Ligadas  11.850,00 180.000,00

Depositos e Cauções  578.689,52 -

Investimentos

Investimentos para Iniciativa Própria  939.218,39 962.536,06

Total do Ativo  6.735.894,85 6.865.521,89 

Passivo  2017/R$ 2016/R$
Circulante  339,26 1.449,31
Obrigações Tributárias  13,76 798,31
Obrigações Trabalhistas e Sociais  325,50 651,00
Patrimônio Líquido  6.735.555,59 6.864.072,58
Capital Social  10.212.376,00 10.212.376,00
Prejuízos Acumulados  (3.476.820,41) (3.348.303,42)
Total do Passivo  6.735.894,85 6.865.521,89

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2017
  2017/R$ 2016/R$
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  41.182,96 37.497,54
Impostos e Taxas  262.830,45 220.075,79
Despesas Financeiras  (283.885,75) (48.323,67)
Outras Receitas / Despesas  (15.793,07) 19.612,19
Prejuízo Operacional  (35.920,73) (189.637,47)
Prejuízo antes dos Efeitos Fiscais  (35.920,73) (189.637,47)
Contribuição Social e Imp. Renda  92.596,26 19.972,67
Prejuízo Líquido do Exercício  (128.516,99) (209.610,14)

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2017/R$ 2016/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício  (128.516,99) (209.610,14)
3- Prejuízos Acumulados  128.516,99 209.610,14
4- Saldo no Fim do Exercício  - -

Demonstração dos Fluxos de Caixa
  2017/R$ 2016/R$
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais
Lucro Prejuízo Líquido do exercício  (128.516,99) (209.610,14)
Ajuste por: Equivalência Patrimonial  23.317,67 14.404,25
Lucro / Prejuízo Líquido Ajustado  (105.199,32) (195.205,89)
Redução (Aumento) das contas do ativo
Tributos a Recuperar  3.864,73 (423,77)
Depositos e Cauções  (578.689,52) -
Aumento (Redução) das contas 
 do passivo
Obrigações Tributárias  7,10 6,12
Imp. Renda e Contribuição Social  (791,65) (492,65)
Outros Passivos  (325,50) 325,50
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  (681.134,16) (195.790,69)
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos
(Aumento) Redução nos Empréstimos 
 e Adiantamentos  168.150,00 214.000,00
Fluxo de caixa atividades de 
 Investimentos  168.150,00 214.000,00
Fluxo de caixa do exercício  (512.984,16) 18.209,31
Saldo no Início do exercício  513.965,60 495.756,29
Saldo no final do exercício  981,44 513.965,60
Fluxo de caixa do exercício  (512.984,16) 18.209,31

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com a Lei nº 6404/76, estando o plano de contas adequado a 
Lei 11638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são 
reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 3- 
Participações societárias:
  Capital % de Par- Patrimônio
Empresa  Social ticipação Liquido
Comercial e Administradora 
 Dela Ltda  20.000,00 25 829.573,92
JNL Part. e 
 Administradora Ltda  18.000,00 25 (72.780.805,64)
4- O Capital Social de R$10.212.376,00 totalmente integralizado e 
representado por 10.212.376 ações ordinárias, no valor de R$1,00 
cada uma. 5- O Imposto de Renda e a Contribução Social são 
apurados com base no lucro presumido.A Diretoria Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

Zínias Participações Sociedade Anonima
CNPJ nº 01.057.589/0001-27

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração 
do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017. Estamos à disposição de V.Sas., na 
Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 07 de Março 2018.

1ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018578-
06.2014.8.26.0001/01 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VIVIANE 
DOS SANTOS PEIXINHO, Brasileira, CPF 320.835.258-17, que AMC - Serviços Educacionais 
LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de 
Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 26.824,54 (atualizado até 20/06/2017). Estando a 
executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa 
de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos dos art. 513 e 523 do CPC, ficando também ADVERTIDA, 
independentemente de nova intimação, para em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de março de 2018. 

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000744- 
44.2018.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII Tatuapé, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FABIO 
PEREIRA DA SILVA, CPF. 374.149.068-76, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença 
ajuizada por AMC Serviços Educacionais LTDA foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do 
CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a quantia de R$ 
9.177,27 (valor em 30/11/2017), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda ADVERTIDO, que 
nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de março de 2018. 

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000973-
10.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VIACAO 
IBIRAPUERA LTDA., CNPJ 02.716.517/0001-07, que lhe foi proposta uma ação de cobrança, de 
Procedimento Comum, por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG), requerendo em síntese a 
condenação da Ré ao pagamento de R$ 115.641,00 (em 01/11/2014), decorrente de despesa 
suportada pela autora nos autos da ação trabalhista nº 00790200401802002 que tramitou perante a 
18ª Vara do Trabalho da Capital, SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial 
e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. 

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4001775-
25.2013.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SUELI 
APARECIDA DE SOUZA LIBERATO CAPPARELLI, CPF 076.557.908-17, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Instituto Presbiteriano Mackenzie, objetivando o recebimento de R$ 
17.021,06 (em Nov/2013), oriundos dos cheques nºs 000226 e 000227 no valor de R$ 381,98 cada não 
pagos e do inadimplemento do Contrato de Confissão de Dívida firmado entre as partes em 31/01/2012. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, e para que, pague o débito atualizado, ficando isento de custas e honorários incidindo em 
5%, ou oponha embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 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. 

Leilões

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 24/04/2018  - 10:20h  -  2º LEILÃO: 26/04/2018  - 10:20h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 24/04/2018, às 10:20 horas, e 2º Leilão dia 26/04/2018, às 10:20 horas. LOCAL: Av. 
Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: JAIME DIAS DA SILVA, 

 DENIS DE SOUZA DIAS DA SILVA, RG nº 
 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: 

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 586.518,38 (Quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e oito 
centavos) 2º leilão: R$ 351.315,12 (Trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e quinze reais e doze centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 03/05/2018  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 04/05/2018  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão dia 03/05/2018, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 
04/05/2018, às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: LUCIANE MACIEI-
RA NOGUEIRA,  CREDOR FIDUCIÁRIO: 
Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 297.162,52 
(Duzentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) 2º leilão: R$ 333.511,02 (Trezentos e trinta e três mil, quinhentos e 
onze reais e dois centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE: 

leilão. OBSERVAÇÕES:

 após a 

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 08/05/2018  - 10:20h  -  2º LEILÃO: 10/05/2018  - 10:20h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 08/05/2018, às 10:20 horas, e 2º Leilão dia 10/05/2018, às 10:20 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, 
Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: DENISE APARECIDA GONÇALVES

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 849.057,73 
(Oitocentos e quarenta e nove mil, cinquenta e sete reais e setenta e três centavos) 2º leilão: R$ 469.165,50 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, 
cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 08/05/2018  - 10:15h  -  2º LEILÃO: 10/05/2018  - 10:15h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 08/05/2018, às 
10:15 horas, e 2º Leilão dia 10/05/2018, às 10:15 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) 
FIDUCIANTES: JOSÉ BRAZOLIN, ALBERTINA MARIA DE SOUZA BRAZOLIN, 

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 504.141,38 (Quinhentos e quatro mil, cento e quarenta e um reais e trinta e oito centavos) 2º leilão: R$ 366.095,85 
(Trezentos e sessenta mil, noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

Orient Relógios do Brasil S.A.
CNPJ (MF) 60.401.205/0001-00 – NIRE 35.300.042.875

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no
dia 30/04/2018, às 09 horas, em sua Sede Social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989, 7º. Andar, Conjunto
71, Sala 1-Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04578-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia:  I) Assembleia Geral Ordinária: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017; 2) Deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício. II) Assembleia Geral Extraordinária: 1) Aumento do capital social;
2) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 13/04/2018. A Diretoria.                       (18, 19 e 20/04/2018)

ABANDONO DE EMPREGO
GOCIL SERV. DE VIGIL. E SEGUR. LTDA informa que pela ausência continuada, o
contrato de trabalho do(s) empregado(s) listados abaixo estão rescindidos por justa
causa (abandono de emprego). O(s) empregado(s) segue(m) identificado(s) por sigla do
nome, registro (RE) e último dia trabalhado: - J. A. dos S. - RE 139127 - u.d. 17/02/2018.

“O teletrabalho possibilita que os servidores se organizem 
da melhor forma para desenvolver suas tarefas sem 
sair de casa e sem prejuízo da qualidade e celeridade 

na execução do trabalho”, esclareceu Regina Junqueira- diretora 
da Divisão de Gestão de Pessoas do TRF-4 (PR, SC e RS).    

A adesão ao teletrabalho vem crescendo no TRF-4, entre outros 
motivos, pela correria da vida moderna e pela dificuldade em 
conciliar horários com a vida doméstica. No tribunal existem 76 
servidores em teletrabalho, a maioria em período parcial. Ou seja, 
trabalham dois a três dias por semana à distância, em suas casas, 
e nos demais dias úteis da semana fazem expediente presencial, 
no local de trabalho. 

De acordo com o Tribunal de Justiça Minas Gerais (TJ-MG), 
o teletrabalho é uma iniciativa promissora pelos ganhos de pro-
dutividade e o bem-estar do profissional. Para os servidores, há 
a melhoria da qualidade de vida no tocante à saúde e ao conví-
vio familiar. O trabalhador ganha mais liberdade para gerir seu 
tempo e programar suas atividades, além de reduzir despesas 
com alimentação, transporte e vestuário, dizem os especialistas.     

“Há a redução de riscos com estresse, contágio de doenças e 
acidentes de trânsito. É uma perspectiva nova de organização de 
trabalho, de fortalecimento do ofício em equipe, de gestão com 
liderança”, afirma o juiz auxiliar da Presidência, Antonio Carlos 

Tribunais: o teletrabalho aumenta 
produtividade do judiciário

Os tribunais que adotaram o teletrabalho, 
metodologia regulamentada pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) desde 2015, 
estão obtendo aumento de produtividade 
nas atividades administrativas

Parreira, do TJ-MG, que conta com 146 servidores atuando com 
o teletrabalho — sendo 40 na área administrativa e o restante na 
área judicial. Semanal e mensalmente, são avaliadas as informa-
ções, analisando-se o cumprimento das metas por cada servidor.

As pessoas que estão na modalidade de teletrabalho parcial 
têm uma produtividade acrescida em 10% da meta mensal, em 
relação aos que atuam de forma presencial, que cumprem 500 
atos/mês. Os que atuam na modalidade integral de teletrabalho 

têm uma produtividade acrescida em 30%. Entre as vantagens 
de adotar a prática estão a qualidade de vida proporcionada para 
os trabalhadores e a economia de papel, energia elétrica e água 
para o empregador. Há ainda uma melhoria da mobilidade urbana, 
devido ao esvaziamento das vias públicas e do transporte coletivo.

Uma das beneficiadas com o novo modelo de prestação de 
serviços, Janaina Ferreira Padilla, analista judiciária e assessora 
jurídica da 5ª Vara Cível da Comarca de Macapá, ressalta que o 
objetivo principal é aumentar a eficiência do serviço público. “Optei 
por essa modalidade porque me permite fazer um trabalho mais 
concentrado e mais dedicado. Agora não enfrento mais aquele 
desgaste de ter que sair todos os dias, enfrentar o trânsito lento, 
procurar lugar para estacionar e tudo aquilo que gera estresse 
para qualquer cidadão.     

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) foi o precursor do 
teletrabalho, implantando o modelo em 2011. "Fizemos um 
projeto piloto e verificamos que o resultado foi extremamente 
positivo", afirmou o presidente do TST na época, ministro Barros 
Levenhagen. "A produtividade dos servidores que participaram 
da primeira etapa de implantação do teletrabalho aumentou 
muito. Por isso, decidimos pela ampliação". Desde 2014 a corte 
trabalhista permite que até 50% de seus servidores trabalhem 
em casa (Ag.CNJ de Notícias).
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Especial

A pesquisa 'O Preparo para Aposentadoria no Brasil', 
realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL), indica que oito em cada dez brasileiros 
(78%) admitem que não estão se preparando para a hora de 
se aposentar enquanto apenas 19% dos não-aposentados têm 
se preparado, percentual que aumenta para 25% entre os 
homens, 26% entre os mais velhos e 30% nas classes A e B.

A estimativa levantada pelo SPC Brasil é de que cerca 
de 104,7 milhões de adultos acima de 18 anos ainda não 
aposentados não se preparam para esta fase da vida. “Entre 
2005 e 2015, de acordo com o IBGE, a fatia de pessoas com 
idade entre 0 e 14 anos decresceu de 26,5% para 21,0% do 
total de habitantes do país; no mesmo período, o percentual 
daqueles com mais de 60 anos passou de 9,8% para 14,3%. 
Estima-se que a parcela dos mais velhos possa dobrar nos 
próximos 24 anos”, avalia o presidente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro Junior.

Entre os principais motivos que levaram a se planejar 
para a aposentadoria estão o hábito de planejar a vida a 
longo prazo (35%) e o exemplo de pessoas que não se 
prepararam e por isso tiveram problemas fi nanceiros após 
a aposentadoria (29%). Entre os que não se preparam para 
a aposentadoria, 47% afi rmam que não sobra dinheiro no 
orçamento e 22% que estão desempregados. Outros 19% 
já começaram a guardar dinheiro com esse objetivo, porém 
não conseguiram continuar devido a problemas fi nanceiros 
e 15% têm outros planos e prioridades.

Já entre os que começaram a se preparar, mas pararam de 
guardar dinheiro, os principais motivos foram os problemas 
fi nanceiros (36%), desemprego (35%) e imprevistos pessoais 
e/ou familiares (29%). Entre estes entrevistados, 22% ainda 
têm o dinheiro, enquanto 77% já não têm mais – o dinheiro foi 
utilizado principalmente para pagamento de dívidas (52%), 
tratamento de saúde (17%) e compras (13%). A maioria 
dos que pararam de guardar dinheiro para a aposentadoria 
pretende voltar (92%), no entanto, 52% ainda não tem uma 
data defi nida para isso. Para parte dos entrevistados que têm 
outros planos que não englobam reserva para aposentadoria, 
56% priorizam a compra 
da casa própria, 44% os 
estudos e 27% a compra de 
um carro.

 
A pesquisa identifi cou os 

meios mais comuns para 
se preparar para a aposen-
tadoria. São eles a aplica-
ção em poupança (39%), 
INSS pago pela empresa 
(30%) e INSS pago por 
conta própria (23%). Para 
a economista-chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti, não 
é nada promissor o fato de 
que milhões de brasileiros 
estejam envelhecendo sem 
planejar o futuro ou pensar 
em como irão manter-se. 

“Estamos vivendo um período de transição, e mesmo com 
a Reforma da Previdência parada no Congresso no momento, 
é muito provável que as regras sejam alteradas num futuro 
próximo, já que o sistema previdenciário, hoje, corre o risco 
de entrar em colapso em pouco tempo. Em qualquer cenário, 
depender apenas do INSS não é recomendável. O ideal é 
pensar em uma combinação entre a previdência pública, que 
é vitalícia, e uma preparação por conta própria, que comece 
cedo e seja constante ao longo dos anos”, alerta Kawauti. 

Em qualquer cenário, depender apenas do INSS não é recomendável.

Oito em cada dez brasileiros não 
se preparam para aposentadoria

O Brasil está envelhecendo rapidamente. Em anos recentes, a população de idosos está ganhando participação 
cada vez mais signifi cativa em relação aos mais jovens. Embora a expectativa de vida tenha aumentado nas 
últimas décadas, a grande maioria dos brasileiros não se planeja, no presente, para garantir sua tranquilidade 
fi nanceira quando for preciso ou desejar parar de trabalhar

Entre os que se preparam para a aposentadoria, 87% 
afi rmam possuir o hábito de fazer reserva fi nanceira para 
outras fi nalidades além da aposentadoria, sendo que 49% 
têm dinheiro guardado para imprevistos e 29% para fazer 
viagens. Sete em cada dez entrevistados (77%) afi rmam ter 
uma meta de guardar dinheiro para a aposentadoria. Entre 
eles, 91% estão conseguindo manter essa meta de reservar 
uma quantia todo mês. Já entre os que poupam dinheiro 
para aposentadoria de forma ativa, 69% guardam dinheiro 

mensalmente, 18% a cada 2 ou 3 meses e 5% aproximada-
mente 3 vezes ao ano – já 6% não têm frequência certa. Em 
média, o valor reservado, independentemente da frequência 
de reserva, é de R$ 371,38. Atualmente, o valor médio total 
aplicado e destinado a aposentadoria é de R$ 20.726,76.

Segundo o educador fi nanceiro do SPC Brasil e do portal 
Meu Bolso Feliz, José Vignoli, a regularidade é um fator 
fundamental na formação da reserva para a aposentadoria: 

Freeimages.com

“Independente do valor que a pessoa pode guardar, o efeito 
dessa ação será notado no longo prazo, e somente a constância 
permitirá que a pessoa consiga juntar um valor signifi cativo. 
A reserva fi nanceira, então, precisa ser planejada e ter um 
hábito mensal. O importante é defi nir um valor, fazer as contas 
e ver se a quantia economizada será sufi ciente para atingir 
o valor da aposentadoria pretendido pela pessoa no futuro”.

Cerca de 28% dizem saber qual o valor que terão dis-
ponível ao se aposentar e 33% acreditam que o valor que 
está economizando será sufi ciente para a aposentadoria no 
futuro. Quatro em cada dez (43%) consideram que o valor 
que poupam para a aposentadoria aumentou nos últimos 
dois anos, 41% que ele permaneceu o mesmo e apenas 10% 
que ele diminuiu.

 
De acordo com o levantamento, a idade média em que os 

entrevistados começaram a poupar para a aposentadoria é 
28 anos. Em média, os entrevistados pretendem parar de 
trabalhar e se aposentar aos 61 anos, entretanto, outros 
21% pretendem continuar trabalhando de forma integral 
ou parcial, principalmente porque querem se manter ativos 
(60%) ou por gostarem do seu trabalho (18%). Já entre 
os que pretendem parar de trabalhar quando se aposen-
tarem, 60% pretendem ter um período de transição até a 
aposentadoria.

As principais atividades planejadas para o período da apo-
sentadoria são viajar (60%), passar mais tempo com os amigos 
e a família (50%) e ter novos passatempos (42%). “Muitas 
pessoas que chegam a este período de transição desejam 
fazer valer suas horas livres; querem reinventar-se, viajar, 
conhecer pessoas e lugares, desenvolver novas habilidades, 
enfi m: aproveitar a vida ao máximo, realizando planos que, 
por várias razões, tiveram de adiar ao longo dos anos”, afi rma 
Pellizzaro. “Qualquer plano, no entanto, engloba gastos que 
o aposentado precisa estar preparado para lidar.”

 
A pesquisa também identifi cou como os brasileiros en-

tendem a importância dos planos de previdência privada 
como complemento fi nanceiro ou alternativa ao sistema 
previdenciário público ao qual todo trabalhador brasileiro 
tem direito (INSS). Considerando apenas os 12% dos entre-
vistados que se preparam para aposentadoria através de um 
plano de previdência privada da empresa onde trabalham, 
61% receberam uma proposta direta da própria empresa, 
acharam interessante e resolveram fazer. Outros 39% fi ca-
ram sabendo que a empresa tinha o plano e solicitaram eles 
mesmos a adesão.

No caso dessas pessoas, 72% possuem um plano de copar-
ticipação com o empregador, que paga uma parte do plano e 
desconta a outra na folha de pagamento, enquanto para 28% 
não há contribuição da empresa, pagando integralmente o 
plano, porém com um valor abaixo do praticado no mercado. 
O valor médio de contribuição é de R$ 191,28 mensais, sendo 
que 38% contribuem com até R$ 150,00. A contribuição ao 
plano de previdência privada representa, em média, 5,48% 
do salário.

“Infelizmente, ainda são poucas as empresas brasileiras 
que adotam programas que estimulam, entre seus trabalha-
dores, a adesão a planos de aposentadoria. O ideal seria que 
as empresas incentivassem o funcionário recém-chegado a 
poupar parte de seus rendimentos para a aposentadoria, 
através de mecanismos de adesão automática, a exemplo do 
que acontece nos Estados Unidos, Reino Unido e Suécia”, 
indica o presidente Roque Pellizzaro (SPC/CNDL).Em média, os entrevistados pretendem parar de trabalhar e se aposentar aos 61 anos.
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Começou a jogar cedo, com apenas 15 anos. 
Assim como o pai, Domingos da Guia, que 
foi um dos maiores zagueiros da história, 

Ademir saiu do Bangu para se consagrar no 
Palmeiras e ainda hoje é considerado um dos 
mais geniais meio-campistas do futebol brasilei-
ro. Cinco vezes campeão nacional, cinco vezes 
campeão paulista, Ademir chegou à marca de 
901 jogos, 153 marcados pelo alviverde.

Ademir da Guia foi o entrevistado do programa 
Conversa com Roseann Kennedy, da TV Brasil. 
Hoje, com 76 anos, o “Divino” como é conhecido, 
ainda bate um bolão. “Entro em campo, jogo bem, 
jogo 30 minutos. Tem que jogar bem, senão é 
melhor nem entrar”. Ademir, que disputou uma 
única partida pelo Brasil na Copa do Mundo de 
1974, na Alemanha, diz que não guarda mágoa de 
não ter tido mais chance na seleção. 

E lembra: “Tinha eu, o Rivelino, tinha o Gérson, 
o Dirceu. Éramos 4, 5 ou 6 meias que poderiam 
estar na Copa, poderiam jogar. Eu batalhava 
muito para ser convocado, mas sabia que não era 
fácil. Mas mágoa, nunca tive. Eu sempre entendi 

Ademir da Guia: não existe mais o 
compromisso do atleta com o clube

Maior ídolo da história do Palmeiras, o carioca Ademir da Guia nasceu no berço do futebol e nunca mais fi cou longe dos gramados

que se perdesse hoje, poderia ganhar amanhã”. 
Ademir falou ainda de sua vida, de sua carreira, 
do carinho que tem pelos clubes onde passou 
e do otimismo diante da seleção de Tite para a 
Copa do Mundo. 

“Acho que essa equipe vem jogando muito bem. 
Acho que os jogadores que foram escolhidos estão 
surpreendendo”. Ele destaca o trabalho que vem 
sendo feito por Gabriel Jesus em campo e diz que 
espera uma boa recuperação de Neymar. “Acho 

que o Tite conseguiu reunir uma boa equipe, 
um bom elenco, acho que vamos chegar entre 
os quatro e acredito sim que vamos para a fi nal”. 
Em relação aos jogos do Brasil na última Copa 
do Mundo, o “Divino” analisou: “O resultado de 
7x1 numa Copa é muito triste. Foi um momento 
que teve aquele abalo, mas já passou, isso aí 
já fi cou no passado. Eu acho que a gente tem 
que viver mais o presente. O presente é muito 
importante”.

O ex-jogador compara o futebol atual ao de 
antigamente. Diz que os jogadores de hoje não 
têm fi delidade aos clubes onde atuam e faz uma 
refl exão.“Hoje, um jogador não tem mais esse 
tipo de compromisso. Ele faz o contrato de um 
ano, ou de três anos e, terminado o contrato, 
pode ir, pode sair. Hoje, mudou. A lei favorece o 
jogador, ele tem o seu empresário, que, às vezes, 
consegue um contrato em Tóquio, na China, na 
Europa. E o jogador vai, porque fi nanceiramente 
é bom. Então, hoje em dia, não existe mais esse 
compromisso do atleta com o clube, como havia 
antigamente”.

Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 33.918.160/0001-73

Relatório da Administração

Balanços Patrimoniais Demonstrações do Resultado Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis

Em 2017, a Gradual manteve os investimentos em seus três pilares fun-
damentais: Processos, Pessoas e Tecnologia. No total cerca de R$ 9,873 
milhões foram investidos no desenvolvimento destes pilares.
Processos: Em decorrência do reposicionamento estratégico iniciado no 
ano passado, a Gradual contratou uma consultoria independente para rever 
todos os processos da área de Serviços Financeiros, o que inclui, além de 
Administração e Custódia Qualificada de Fundos, Escrituração e Serviços 
Fiduciários. A consultoria atuou na elaboração, revisão e atualização de 
todos os Manuais e Politicas referentes à área de Serviços Financeiros, o 
que inclui a roteirização de Produtos que não eram oferecidos pela área. 
Em paralelo, contratamos os serviços do escritório Bocater Camargo Costa 
e Silva Advogados para revisão de todos os regulamentos dos Fundos sob 
administração da Gradual. Ainda na área de Controles, a Gradual contra-
tou a empresa Feitosa, Guarnieri, Willik, Domingues e Gimenez Sociedade 
de Advogados, que conta com profissionais especialistas no mercado de 
câmbio além de ex-inspetores do Banco Central, para prestar serviços de 
auditoria externa das operações de câmbio.
Pessoas: Ao longo do ano o SomosTodosGradual facilitou o processo de 
capacitação interna dos nossos profissionais. A área de Aprendizado do 

portal, permite que todos os colaboradores tenham acesso ao treinamento 
sobre SIC (Sistema Interno de Controles), que contempla os seguintes 
temas: Governança Corporativa, Código de Ética e Conduta, Prevenção a 
Lavagem de Dinheiro, e Mercado de Capitais. A área de Aprendizado tam-
bém inclui treinamento sobre Câmbio, Princípios de Contabilidade e prepa-
ração para o CPA 20. Em 2018, além de conteúdo, pretendemos elaborar 
sistemas de avaliação periódica sobre esses temas. Por fim, foi elaborado 
treinamento de Liderança, com o objetivo de desenvolvimento das compe-
tências de gestão para os principais executivos da Gradual.
Tecnologia: Em 2017, a Gradual iniciou a utilização de tecnologia de Blo-
ckChain para guarda e controle documentos internos. Através de parceria 
firmada com FINTECH que atua na área, a Gradual pretende, em um prazo 
de 18 meses, assegurar que toda troca de documentos com fornecedores 
externos seja efetuada através de Blockchain. Na área de Serviços Finan-
ceiros iniciamos estudos uso da tecnologia na custódia de ativos, e na área 
de Câmbio estamos implementando a assinatura digital, bem como guarda 
dos contratos de câmbio na solução de BlockChain. O gráfico abaixo ilustra 
a composição da receita entre o 1º semestre de 2017 e o mesmo período 
em 2016. No período houve um crescimento de 8% da receita total, impul-

sionado, sobretudo, pelo avanço das receitas de custódia de fundos e de 
câmbio. Em contrapartida, foi registrado recuo nas receitas de intermedia-
ção e de administração de Fundos.
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Governança Corporativa: A Gradual também avançou na melhoria da sua 
Governança Corporativa. Além do Comitê de Auditoria foram implementa-
dos seis novos Comitês Permanentes: Estratégico, Segurança da Informa-
ção, Risco Operacional, Comercial, Remuneração e de Responsabilidade 

Sócio Ambiental. Para todos eles foram definidos regimentos, periodicidade 
mínima, bem como nível de participação dos membros. A Gradual fechou o 
primeiro semestre com um lucro acumulado de cerca 2MM, o que possibili-
tou uma melhoria do seu índice de Basileia. Em junho de 2017, a corretora 
apresentou um índice de 14,9% frente a 9,9% no mesmo período de 2016.
Sobre as notícias na mídia: No primeiro semestre de 2017, a corretora 
foi alvo de ataques por parte da gestora Incentivo Investimentos Limitada, 
para a qual prestávamos serviço de administração e custódia de fundos. 
O pedido de bloqueio de ativos na Corte de NY, Luxemburgo e Portugal 
de R$ 6MM gerou muita repercussão negativa na mídia. Como era espe-
rado, pois o movimento teve como objetivo denegrir a imagem da Gradual, 
a gestora retirou a ação antes mesmo de a mesma ser julgada. Da mesma 
forma, não foram bloqueados valores em Luxemburgo ou Portugal, pelo sim-
ples fato de que, ao contrário, do que foi noticiado a corretora não enviou 
recursos ao exterior, a não ser como parte de sua prestação de serviços 
a clientes. Após ter sido destituída de todos os Fundos nos quais atuava 
como gestora, a Incentivo Investimentos Limitada teve seu direito de atuar 
como administradora de carteira suspenso pela CVM (Comissão de Valores 
Mobiliários). Nos dois casos cabe ação de reparação por danos, visto que 

as alegações efetuadas não foram comprovadas, e tinham o único intuito de 
denegrir a imagem da Gradual, de forma a conseguir sua destituição como 
Administradora, e com isso impedir a execução das garantias devidas aos 
Fundos. Evento Subsequente: Multa da Anbima: A exposição negativa 
na mídia acabou se transformando em algo maior. E, em decorrência a cor-
retora foi multada em R$ 3,6MM pela Anbima por desrespeito ao Código 
de Fundos de Investimento. Desde então, a Gradual entrou com ação de 
tutela antecipada na Justiça, na qual obteve acolhimento do seu pedido, e 
a execução da multa aplicada foi suspensa até que a Anbima se manifeste. 
Porém, em seu despacho, a juíza concorda que a dosimetria foi excessiva, e 
“por conservadorismo pede o depósito de caução equivalente a duas vezes 
a multa máxima que, segundo o Código da Anbima, deveria ser aplicada 
para instituições do porte da Gradual. Cumpre informar que como aderentes 
ao Código de Fundos a Gradual é obrigada a manter todas as obrigações 
de registro, controle e divulgação dos nossos fundos perante a ANBIMA, sob 
pena de multa pelo não atendimento. Ou seja, em termos regulatórios nos-
sas exigências perante a ANBIMA permanecem. Como pode ser atestado 
no link a seguir: http://www.anbima.com.br/pt_br/autorregular/autorregula-
cao-e-adesao/instituicoes-autorreguladas.htm.

1º Semestre
Ativo Nota 2017 2016
Circulante 154.167 45.603
Disponibilidades 3K 16.640 1.933
Aplicações interfinanceiras de liquidez 1.979 2.099
Aplicações no mercado aberto 3k 1.979 2.099
Títulos e instrumentos financeiros derivativos 
(até 90 dias) – 40

Carteira própria 3k – 40
Títulos e instrumentos financeiros derivativos 
(após 90 dias) 4 11.120 6.644

Carteira própria 10 6.644
Vinculados a compromisso de recompra 6.177 –
Vinculados a prestação de garantia 4.933 –
Outros créditos 123.899 28.764
Rendas a receber 1.849 1.522
Negociação e intermediação de valores 6 92.524 18.133
Diversos 6 29.526 9.303
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa) 6 – (194)
Outros valores e bens 529 6.123
Despesas antecipadas 6 529 6.123
Não circulante 16.316 9.558
Títulos e valores mobiliários 4 8.295 5.901
Carteira própria 8.295 3.904
Vinculados a compromisso de recompra – 1.997
Outros créditos 746 999
Negociação e intermediação de valores 6 183 364
Diversos 6 563 635
Investimentos 3.936 34
Outros investimentos 3.936 34
Imobilizado de uso 5 2.815 2.049
Outras imobilizações de uso 10.038 8.605
(Depreciações acumuladas) (7.223) (6.556)
Diferido 5 – 121
Gastos de organização e expansão – 1.074
(Amortização acumulada) – (953)
Intangível 5 524 454
Ativos intangíveis 2.702 1.721
(Amortização acumulada) (2.178) (1.267)
Total do ativo 170.483 55.161

1. Contexto operacional – A Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. (“Corretora”), tem como objetivo social atuar no 
mercado de títulos e valores mobiliários em seu nome, ou por conta de ter-
ceiros, exercer funções de agente fiduciário, administração de carteiras e da 
custódia de títulos e valores mobiliários, instituir e administrar fundos e clu-
bes de investimentos, constituir sociedade de investimento, capital estran-
geiro e administrar a respectiva carteira, intermediar e praticar operações 
no mercado de câmbio, inclusive por meio de sistemas de negociação de 
ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Títulos 
e Valores Mobiliários, prestar serviços de intermediação e de assessoria ou 
assistência técnica, em operações e atividades nos mercados financeiros 
e de capitais.
2. Base de apresentação e elaboração das demonstrações contábeis – 
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo preparadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abran-
gem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e inter-
pretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e 
apresentadas com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, 
através do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional 
(COSIF). A emissão das presentes demonstrações contábeis foi aprovada 
pela Administração da Corretora em 20/02/2018, considerando os eventos 
subsequentes ocorridos até esta data que possam potencialmente produzir 
efeitos sobre estas demonstrações contábeis.
3. Resumo das principais práticas contábeis – a. Estimativas contá-
beis: Na elaboração das demonstrações contábeis foram utilizadas estima-
tivas contábeis que se basearam em fatores objetivos e subjetivos e levaram 
em consideração o julgamento da Administração para determinação do 
valor adequado a ser registrado em certos ativos, passivos e outras transa-
ções. As demonstrações contábeis incluem, portanto, estimativas referentes 
à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para 
demandas judiciais, determinações de provisões para Imposto de Renda e 
outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em rela-
ção às estimativas. A Corretora revisa as estimativas e premissas pelo 
menos mensalmente. b. Apuração de resultado: O resultado é apurado de 
acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e 
despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em 
que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, inde-
pendentemente de recebimento ou pagamento. As operações com taxas 
prefixadas são registradas pelo valor de resgate, e as receitas e despesas 
correspondentes ao período futuro são apresentadas em conta redutora dos 
respectivos ativos e passivos. As receitas e despesas de natureza financeira 
são contabilizadas pelo critério pro rata dia. As operações com taxas pós-
-fixadas são atualizadas até a data do balanço. c. Aplicações interfinancei-
ras de liquidez: São registradas pelo valor de aquisição, acrescidas dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço. d. Títulos e valores mobiliá-
rios e instrumentos financeiros derivativos: De acordo com a Circular nº 
3.068 de 08/11/2001 e regulamentação complementar, em 30/06/2002, os 
títulos e valores mobiliários são classificados nas categorias de acordo com 
a intenção da Administração: em negociação, disponíveis para venda e man-
tidos até o vencimento. Os títulos classificados na categoria “Para negocia-
ção” são apresentados no ativo circulante e avaliados pelo valor de mer-
cado, os classificados na categoria “Disponíveis para venda” são avaliados 
pelo valor de mercado e os classificados na categoria “Mantidos até o ven-
cimento” são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendi-
mentos contratados. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos classifica-
dos na categoria “Para negociação” são contabilizados em contrapartida à 
conta de receita ou despesa do período. Os ajustes ao valor de mercado dos 
títulos classificados na categoria “Disponíveis para venda” são contabiliza-
dos em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido deduzido dos 
efeitos tributários, e na venda definitiva dos títulos, estes ajustes são trans-
feridos para as respectivas contas de resultado do período. De acordo com 
a Circular nº 3.082 de 30/01/2002 e regulamentações posteriores, os instru-
mentos financeiros derivativos passaram a ser classificados na data de sua 
aquisição, de acordo com a intenção da Administração para fins ou não de 
proteção (hedge). As operações que utilizam instrumentos financeiros efetu-
ados por solicitação de clientes, por conta própria, ou que não atendam aos 
critérios de proteção (principalmente derivativos utilizados para administrar 
a exposição global de risco), são contabilizados pelo valor de mercado, com 
os ganhos e perdas realizados e não realizados, reconhecidos diretamente 
na demonstração do resultado. e. Negociação e intermediação de valo-
res: Demonstrada pelo saldo das operações de compra ou venda de títulos 
e valores a receber realizadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros, por conta de clientes, pendentes de liquidação den-
tro dos prazos regulamentares ou de vencimento dos contratos. f. Demais 
ativos circulantes e não circulantes: São apresentados pelo valor de rea-
lização, incluindo, quando aplicável, as variações monetárias, bem como os 
rendimentos auferidos até a data do balanço: • Imobilizado de uso: são 
registrados pelo custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo 
método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil e 
econômica dos bens segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legis-
lação tributária, sendo de 20% ao ano para “Sistema de processamento de 
dados” e de 10% ao ano para as demais contas; • Diferido: até 03/12/2008, 
quando passou a vigorar a Carta Circular nº 3.357, e posteriormente a 
Resolução nº 3.617/08 do Banco Central do Brasil que restringiu o registro 
de valores no ativo diferido, foram registrados os gastos com aquisição e 
desenvolvimento logiciais e com a adaptação de imóveis de terceiros às 
necessidades da Corretora pelo seu custo de aquisição e formação, dedu-
zido da amortização, sendo amortizados, respectivamente, à alíquota de 
20% ao ano e pelo prazo do contrato; • Intangível: são registrados os direi-
tos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manu-
tenção da Corretora ou exercidos com essa finalidade, conforme Resolução 
nº 3.642 de 26/11/2008 do Banco Central do Brasil. São representados por 
softwares, registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo método 
linear, com base na vida útil definida são geralmente amortizados de forma 
linear no decorrer de um período estimado de benefício econômico. g. 
Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): Um ativo está des-
valorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. De 
acordo com a Resolução CMN nº 3.566/2008, que dispõe sobre procedi-
mentos aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de perdas 
em relação ao valor recuperável de ativos (impairment), a Corretora testa, 
no mínimo anualmente, o valor recuperável dos seus ativos, sendo reconhe-
cidas no resultado do exercício as eventuais perdas apuradas. Nos semes-
tres findos em 30/06/2017 e 2016 não foram constatadas perdas no valor 
recuperável dos ativos. h. Passivos circulantes e não circulantes: • 
Demais passivos circulantes e não circulantes: são demonstrados pelos 

6. Composição de saldos relevantes 2017 2016
Outros valores e bens
Despesas antecipadas 529 6.123
Adiantamento para Agente autônomos de investimento (b) – 4.852
Outras despesas antecipadas 529 1.271
Realizável a longo prazo
Outros créditos
Negociação e intermediação de valores 183 364
Operações de intermediação de swap 183 364
Diversos 563 635
Depósitos em garantia 563 635
Passivo circulante
Outras obrigações
Fiscais e previdenciárias 7.533 6.723
Impostos e contribuições a recolher 7.533 6.723
Negociação e intermediação de valores 125.982 31.542
Credores/conta liquidações pendentes (a) 125.982 31.542
Diversos 4.126 2.512
Provisão para pagamentos a efetuar 3.907 2.095
Credores diversos – país 219 417
Passivo não circulante
Outras obrigações
Diversos 6.240 240
Provisão para passivos contingentes 6.240 240
(a) Basicamente, correspondem a valores oriundos de operações com 
ações realizadas (BM&F Bovespa) nos últimos dias do mês, e liquidados 
nos primeiros dias do mês seguinte. Deste saldo, o montante de R$5.229 
mil encontrava-se pendente de conciliação, o saldo foi conciliado em agosto 
de 2016. (b) Refere-se a pagamento antecipado de prêmios de atração con-
forme contratos de prestação de serviços de distribuição de títulos e valores 
mobiliários, cotas de fundos de investimento e derivativos. (c) Refere-se a 
operações compromissadas de venda com recompra lançadas antecipada-
mente no conta-corrente com liquidação em D+1. 7. Patrimônio líquido – 
7.1. Capital social: O capital social de R$ 25.265 está representado por 
258.788 ações nominativas, sendo 129.394 ações ordinárias e 129.394 
ações preferenciais, sem valor nominal, totalmente integralizado, na data 
do balanço, por acionistas domiciliados no país. 7.2. Aporte de capital para 
absorção de prejuízos acumulados: Em 29 de fevereiro e 31/03/2016, os 
acionistas fizeram aportes de capital no montante de R$10.000 e R$5.000, 
respectivamente. 8. Outras despesas administrativas

2017 2016
Despesa com comunicações 361 540
Despesa com processamento de dados 2.427 3.142
Despesa com serviços do sistema financeiro 630 1.716
Despesas com repasse de corretagens/amortização 
de prêmios 6.992 6.073

Despesa com serviços técnicos especializados 4.265 2.702
Despesa com eventos, promoções e relações públicas 21 17
Despesa com aluguel 427 821
Despesa manutenção e conservação 212 370
Despesa com depreciação e amortização 489 481
Outras despesas 9.401 2.317
Total 25.225 18.179
9. Outras despesas tributárias

2017 2016
Despesa com ISS 397 311
Despesa com COFINS 808 782
Despesas com PIS 132 127
Outras despesas 101 116
Total 1.438 1.336
10. Imposto de Renda e Contribuição Social – Demonstrativo do cálculo 
dos encargos com Imposto de Renda e Contribuição Social:

2017 2016
Apuração de IR/CS IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Resultado antes da tributação sobre o lucro 556 556 (5.250) (5.250)
(-) Participações estatutárias no lucro – – – –
Base de cálculo 556 556 (5.250) (5.250)

Demonstrações Contábeis referentes aos semestres encerrados em 30 de junho de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de Reais, exceto se indicado de outra forma)

1º Semestre
Passivo Nota 2017 2016
Circulante 145.797 42.774
Captações no mercado aberto 8.156 1.997
Carteira própria 8.156 1.997
Outras obrigações 137.641 40.777
Sociais e estatutárias 6 – –
Fiscais e previdenciárias 6 7.533 6.723
Negociação e intermediação de valores 6 125.982 31.542
Diversas 6 4.126 2.512
Não circulante 6.240 240
Outras obrigações 6.240 240
Diversas 6 6.240 240
Patrimônio líquido 18.446 12.147
Capital: 25.265 25.265
De domiciliados no país 7.1 25.265 25.265
(Prejuízos acumulados) (6.819) (13.118)
Total do passivo e patrimônio líquido  170.483 55.161

1º Semestre
Nota 2017 2016

Receitas de intermediação financeira 10.719 9.962
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 1.131 6.320
Resultado com instrumentos financeiros derivativos 379 16
Resultado de operações de câmbio 9.209 3.626
Despesas da intermediação financeira (272) (174)
Operações de captação no mercado (272) (168)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa – (6)
Resultado bruto da intermediação financeira 10.447 9.788
Outras receitas/despesas operacionais (9.891) (14.411)
Receitas de prestação de serviços 10.706 11.946
Despesas de pessoal (5.598) (7.217)
Outras despesas administrativas 8 (25.225) (18.179)
Despesas tributárias 9 (1.438) (1.336)
Outras receitas operacionais 12.189 672
Outras despesas operacionais (525) (297)
Resultado operacional 556 (4.623)
Imposto de renda e contribuição social 1.800 –
Ativo fiscal diferido 10 1.800 –
Lucro/(prejuízo) do semestre/exercício 2.356 (4.617)
Nº de ações: 258.788 258.788
Lucro/(prejuízo) por ação R$ 9,10 (17,84)

Capital 
Realizado

Ajustes de 
Avaliação 

Patri-
monial

Prejuízos 
Acumu-

lados Total
Saldos do início do semestre 
em 01/01/2017 25.265 – (9.175) 16.090

Rateio de prejuízos – – – –
Ajustes ao valor de mercado – 
TVM e Derivativos – – – –

Lucro do semestre – – 2.356 2.356
Saldos no fim do semestre 
em 30/06/2017 25.265 – (6.819) 18.446

Mutações do semestre – – 2.356 2.356
Saldos do início do semestre 
em 01/01/2016 25.265 3 (23.501) 1.767

Rateio de prejuízos – – 15.000 15.000
Ajustes ao valor de mercado – 
TVM e Derivativos – (3) – (3)

Prejuízo do semestre – – (4.617) (4.617)
Saldos no fim do semestre 
em 30/06/2016 25.265 – (13.118) 12.147

Mutações do semestre – (3) 10.383 10.380
Saldos do início do semestre 
em 01/01/2015 25.265 (371) (30.423) (5.529)

Rateio de prejuízos – – 20.000 20.000
Ajustes ao valor de mercado – 
TVM e Derivativos – 371 – 371

Prejuízo do semestre – – (20.510) (20.510)
Saldos no fim do semestre 
em 30/06/2015 25.265 – (30.933) (5.668)

1º Semestre
2017 2016

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro/ (Prejuízo) do semestre 2.356 (4.617)
Depreciações e amortizações 489 481
Provisão para créditos de liquidação duvidosa – 6
Provisão de impostos no resultado (1.667) –

1.178 (4.130)
Variação de Ativos e Obrigações 14.365 (11.025)
(Aumento) redução em TVM instrumentos derivativos (10.652) (3.308)
(Aumento) redução em operações de crédito (40.002) (16.599)
(Aumento) redução de outros valores e bens 420 457
Aumento (redução) em operações compromissadas 
passivas 3.852 (938)

Aumento (redução) em outras obrigações 60.747 9.363
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) 
atividades operacionais 15.543 (15.155)

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Inversões em:
Investimentos – –
Imobilizado de uso (1.411) 9
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) 
atividades de investimento (1.411) 9

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital – 15.000
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento – 15.000
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes 
de caixa 14.132 (356)

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/
exercício 4.487 4.428

Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/
exercício 18.619 4.072

Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes 
de caixa 14.132 (356)

valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos cor-
respondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até 
a data dos balanços; • Provisões: uma provisão é reconhecida no balanço 
quando a Corretora possui uma obrigação legal ou constituída como resul-
tado de um evento passado, onde é provável que um recurso econômico 
seja requerido para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem 
mensuráveis com suficiente segurança. As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas do risco envolvido. i. Imposto de Renda 
e Contribuição Social: A provisão para Imposto de Renda é constituída à 
alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10%. A 
Contribuição Social Sobre o Lucro é calculada considerando a alíquota de 
15%. A Medida Provisória nº 675, de 21/05/2015 (“MP”), elevou a alíquota 
da Contribuição Social para 20% com vigência a partir de 01/09/2015. j. 
Ativos, passivos contingentes e obrigações legais: As contingências ati-
vas e passivas e obrigações legais, fiscais e previdenciárias são avaliadas, 
reconhecidas e demonstradas de acordo com os critérios definidos na 
Resolução nº 3.823/09 do CMN: • Ativos contingentes: não são reconheci-
dos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle da 
situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, 
sobre as quais não cabem mais recursos, ou parecer legal caracterizando o 
ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua 
recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível; • Passi-
vos contingentes: são constituídos levando em conta a opinião dos asses-
sores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anterio-
res, a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que a perda 
for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recur-
sos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes 
classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos contabil-
mente, devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas, quando indi-
vidualmente relevantes e os classificados como remotos não requerem pro-
visão e nem divulgação; • Obrigações legais – fiscais e previdenciárias: 
referem-se a demandas judiciais onde estão sendo contestadas a legali-
dade e a constitucionalidade de alguns tributos (impostos e contribuições). 
Estão reconhecidos e provisionados, independentemente da avaliação das 
chances de êxito no curso do processo judicial. k. Caixa e equivalentes de 
caixa: São representados por disponibilidades em moeda nacional, aplica-
ções em mercado aberto, aplicações em renda fixa e operações compromis-
sadas, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação seja 
igual ou inferior a 90 dias, e apresentam risco insignificante de mudança de 
valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamento de seus 
compromissos de curto prazo:

2017 2016
Disponibilidades 16.640 1.933
Caixa 2 629
Depósitos bancários 1.265 1.212
Aplicação em Ouro 40 –
Disponibilidade em moedas estrangeiras (*) 15.333 92
Aplicações interfinanceiras de liquidez 1.979 2.099
Letras do tesouro nacional 1.979 2.099
Títulos e valores mobiliários – livres – 40
Letras Financeiras do Tesouro – 40
Total caixa e equivalentes de caixa 18.619 4.072
(*) Incluídos no saldo de R$ 15.333, reportado em 2017, encontram-se os 
USD 4.000 de dólares que em 30/06/2017 não estavam disponíveis para 
venda.
4. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 
– a. Títulos para negociação: os valores de custo atualizados da carteira 
de títulos e valores mobiliários, comparados com os respectivos valores de 
mercado, estão assim demonstrados:

2017 2016
Valor do

custo
Valor de 
mercado

Valor do
custo

Valor de 
mercado

Circulante 11.120 11.120 6.644 6.644
Carteira própria – curto prazo 10 10 6.644 6.644
Cotas de Fundo de Investimento – – 6.634 6.634
Ações em Companhias Abertas 10 10 10 10
Vinculados a compromisso de 
recompra 6.177 6.177 – –

Letras Financeiras do Tesouro 6.177 6.177 – –
Vinculados a prestação de garantias 4.933 4.933 – –
Letras Financeiras do Tesouro 4.933 4.933 – –
Não circulante 8.295 8.295 5.901 5.901
Carteira própria 8.295 8.295 3.904 3.904
Letras Financeiras do Tesouro 8.288 8.288 3.904 3.904
Notas Tesouro Nacional 7 7 – –
Vinculados a compromisso de recompra – – 1.997 1.997
Letras Financeiras do Tesouro – – 1.997 1.997
Vinculados a prestação de garantias – – – –
Letras Financeiras do Tesouro – – – –
Notas Tesouro Nacional – – – –
Total 19.415 19.415 12.545 12.545
Os títulos são escriturais e registrados no Sistema Especial de Liquida-
ção e Custódia (SELIC). O valor de mercado dos títulos públicos é apu-
rado segundo divulgações nos boletins diários informado pela ANBIMA. b. 
Em 30/06/2017 Corretora possuía saldo de R$ 40 em posição OURO, já 
em 2016, a Corretora não possuía saldos em operações com instrumen-
tos financeiros derivativos. No semestre findo em 30/06/2017, a Corre-
tora apresentou ganho em seus resultados com instrumentos financeiros 
derivativos no montante de R$ 379 (perda de R$ 16 em 2016). 5. Per-
manente – Está representado substancialmente pelo imobilizado, dife-
rido e intangível. Nos semestres findos em 30/06/2017 e 2016 os saldos
eram os seguintes: 2017 2016

Custo Depreciação Líquido Líquido
Imobilizado de Uso 10.038 (7.223) 2.815 2.049
Instalações 1.982 (1.579) 403 598
Móveis e equipamentos de uso 3.557 (1.825) 1.732 586
Comunicação, processamento de 
dados e transporte 4.499 (3.819) 680 865

Diferido – – – 121
Gastos de organização e expansão – – – 121
Intangível (*) 2.702 (2.178) 524 454
Software 2.702 (2.178) 524 454
Total 12.740 (9.401) 3.339 2.624
(*) A Corretora desenvolveu o programa de Home Broker, compostos pelos 
sistemas de “Negociação Eletrônica, Order Management System OMS, 
Sinal de Difusão e Cotação Bovespa e BM&F, Desktop Trading System, apli-
cativos estes que estão no programa de desenvolvimento da Corretora que 
poderão ser transferidos ou alienados, com base em premissas e perspecti-
vas futuras a Administração decidiu constituir o ativo intangível.
6. Composição de saldos relevantes 2017 2016
Ativo circulante
Outros créditos
Negociação e intermediação de valores 92.524 18.133
Devedores/conta liquidações pendentes (a) 76.168 18.029
Bolsas – depósito em garantia 2.362 30
Valores a liquidar (c) 12.359 –
Outros créditos por negociação e intermediação de valores 1.635 74
Diversos 29.526 9.303
Adiantamentos e antecipações salariais 85 779
Adiantamentos para pagamento nossa conta 1.454 166
Adiantamentos por conta de imobilizações – 986
Devedores para compra de valores e bens – 4.108
Impostos e contribuições a compensar 18.310 1.025
Pagamentos a ressarcir – 40
Valores a receber de sociedades ligadas 9.442 1.300
Devedores diversos – país 235 899

2017 2016
Apuração de IR/CS IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Adições/(exclusões):
Despesas não dedutíveis 520 520 361 361
Provisão para devedores duvidosos – – 6 6
(Reversão) provisão para devedores duvidosos – – – –
Apropriação com gastos diferidos – – (5) (5)
Lucro real 1.076 1.076 (4.888) (4.888)
Imposto de renda e contribuição social
Encargos de 15% IR/CS + Adicional de 
10% de IR (133) (133) – –

(-) Incentivos Fiscais (PAT) – – – –
Ativo Fiscal Diferido (*) 1.800 1.800 – –
Total do imposto de renda e contribuição 
social 1.667 1.667 – –

Em 30/06/2017 a Corretora apresentava lucro fiscal de R$ 1.677 e base 
positiva da contribuição social no montante de R$ 1.677. Em 30/06/2016 
a Corretora apresentava prejuízos fiscais no montante de R$ 4.888 e base 
negativa da contribuição social no montante de R$ 4.888. 11. Contingên-
cias – Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado na opi-
nião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de 
uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recur-
sos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos 
forem mensuráveis com suficiente segurança.
Composição contingências
Probabili-
dade de 
perda:

Quan-
tidade Cível

Quan-
tidade

Traba-
lhista

Quan-
tidade

Tribu-
tária

Quan-
tidade 

Total
Total
2017

Total
2016

Provável – – 1 20 – – 1 20 240
Possível 2 10 9 1.102 2 55 13 1.167 19.899
Total 2 10 10 1.122 2 55 14 1.187 20.139
Em maio de 2017 a Gradual aderiu ao Programa de Regularização Tributá-
ria – PRT instituído pelo Governo Federal através da MP 766/2017, depois 
foi alterada pela adesão ao novo parcelamento denominado de Programa 
de Especial de Regularização Tributaria – PERT, instituído pela MP 783/17, 
convertido em Lei 13.496/17, o que possibilitou a baixa quase integral dos 
passivos desta natureza. 12. Partes relacionadas – a. Transações com 
partes relacionadas: A Corretora possui com parte relacionada os valores
a receber, conforme descrito a seguir: 2017 2016
Gradual Holding 1.300 1.300
Total 1.300 1.300
As transações envolvendo parte relacionada foram realizadas em condi-
ções usuais de mercado. b. Remuneração do pessoal-chave da Admi-
nistração: A remuneração total do pessoal-chave da Administração, para 
o semestre encerrado em 30/06/2017 foi de R$ 398 (R$ 365 em 2016), a 
qual é considerada benefício de curto prazo. 13. Responsabilidades – A 
Corretora é responsável pela Administração de carteiras de particulares, de 
clubes e fundos de investimento, cujo valor de patrimônio líquido na data do 
balanço era R$ 4.075.097 (R$ 4.288.285 em 2016). 14. Cobertura de segu-
ros – A Corretora adota a política de contratar cobertura de seguros para 
os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir 
eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas 
de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de 
uma auditoria de demonstrações contábeis, consequentemente, não foram 
examinadas pelos nossos auditores independentes. 15. Risco operacional 
e risco de mercado – Risco operacional – definido como o risco de perda 
resultante de falha ou inadequação de processos internos, comportamento 
humano e sistemas, ou ainda, proveniente de eventos externos. Nesta defi-
nição, inclui-se o risco legal, mas não o risco reputacional ou de negócios. A 
Área de Compliance e Risco da Gradual Corretora, atualmente subordinada 
à Diretoria Financeira e Back Office, é responsável pela coordenação das 

atividades relacionadas ao risco operacional e que têm, entre outros fins, o 
cumprimento do disposto na Resolução nº 3380 do Banco Central do Brasil 
e Basileia 2. O princípio fundamental do gerenciamento de riscos opera-
cionais na Corretora é que os gestores das áreas, em todos os níveis da 
organização, sejam responsáveis por avaliar e controlar os riscos, incorpo-
rando esse conceito no dia a dia dos negócios. Este processo é coordenado 
e controlado pela Área de Compliance e Risco que auxilia na identificação 
dos riscos em cada processo da Empresa e efetua os testes nos controles 
definidos. Além disso, a Área de Compliance e Risco definem e geram a 
metodologia e cronograma dos trabalhos, contando com o auxílio de sis-
tema informatizado específico para mapeamento, documentação, registro 
e análise dos riscos operacionais, provendo sólida base de dados para a 
tomada de ações e eventuais melhorias nos processos da organização. 
Risco de mercado – o estabelecimento de estrutura de gerenciamento do 
risco de mercado está definido por meio da Resolução nº 3.464/07. O geren-
ciamento de risco de mercado na Gradual Corretora é efetuado de forma 
centralizada, pela Área de/ Compliance e risco que mantém independência 
com relação à mesa de operações e demais áreas operacionais da corre-
tora. A organização está apta a atender as exigências da Resolução CMN 
nº 3.464/07, que trata da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, 
nos prazos estabelecidos. 16. Limites operacionais – Em 30/06/2017, a 
Corretora estava enquadrada nos limites de capital e patrimônio compatível 
com o risco da estrutura dos ativos, conforme normas e instruções esta-
belecidas pela Resolução nº 2.099/94 do Conselho Monetário Nacional e 
normas complementares. O índice de Basileia da Corretora em 30/06/2017 
era de 14,95% (9,93% em 2016). 18. Eventos subsequentes – Multa da 
ANBIMA: Durante o exercício de 2017, foi veiculada mídia negativa acerca 
da Gradual o que acabou prejudicando sua imagem no mercado. O “julga-
mento” de um erro operacional acabou se transformando em algo maior. 
E, em decorrência, a Gradual foi multada em R$ 3,6 milhões pela ANBIMA 
por não ter respeitado o Código de Fundos de Investimento. Ocorre que, a 
própria ANBIMA possui regras de dosimetria que estabelecem que a multa 
financeira aplicada ocorre em função do tamanho da instituição, sendo 
que o teto da multa é definido como sendo 100 vezes o valor mensal da 
contribuição da instituição financeira. O que no caso da Gradual, isso seria 
equivalente a R$ 234. Ou seja, o equivalente a 6,5% do que de fato foi apli-
cado. Desde então a Gradual entrou na Justiça questionando a dosimetria 
aplicada e obteve tutela emergencial favorável a suspensão da cobrança da 
multa por parte da Anbima. Em contrapartida, ao acolhimento do pedido de 
tutela emergencial, a Juíza que analisa o caso pediu depósito judicial equi-
valente a duas vezes o valor da multa máxima para instituições do porte da 
Gradual. O depósito foi efetuado no último dia 20/12/2017, antes do recesso 
judicial. Apesar da Juíza ter recebido prazo para se manifestar acerca da 
concessão de tutela emergencial e suspensão da multa, a Anbima perdeu 
o prazo, de forma que o processo seguiu seu curso normal. Cumpre-nos 
informar que como aderentes ao Código de Fundos a Gradual é obrigada a 
manter todas as obrigações de registro, controle e divulgação dos nossos 
fundos perante a ANBIMA, sob pena de multa pelo não atendimento. Ou 
seja, em termos regulatórios nossas exigências perante a ANBIMA perma-
necem. Como pode ser atestado no link a seguir: http://www.anbima.com.
br/pt_br/autorregular/autorregulacao-e-adesao/instituicoes-autorreguladas.
htm. Esse é o fato mais relevante que o compliance dos gestores de fun-
dos devem analisar quando decidem manter ou não a administração de um 
Fundo com uma determinada instituição.

Aos Administradores e Acionistas da
Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Gradual Corretora 
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., que compreendem o balanço 
patrimonial em 30 de junho de 2017 e as respectivas demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opi-
nião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 30 de 
junho de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, aplicáveis às 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, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Compa-
nhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião. Ênfase: Chamamos a atenção para a Nota Explicativa 20 às demons-
trações contábeis, que descreve o desdobramento do litígio envolvendo a 
instituição e demais partes envolvidas no processo que foi veiculado em 
alguns meios de comunicação durante o ano de 2017. Nossa opinião não 
contém ressalva relacionada a esse assunto. Durante o ano de 2017 a insti-
tuição foi multada pela Associação Brasileira das Entidade dos Mercados 
Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) em R$3.614 mil por não ter respeitado 
o Código de Fundos de Investimento e proibida temporariamente a utilizar 
os dizeres e do Selo ANBIMA pelo prazo de 4 anos, conforme apresentado 
na Nota Explicativa 21. Essa situação indica a existência de incerteza rele-
vante, que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de conti-
nuidade operacional da instituição. As demonstrações contábeis divulgam 
adequadamente esse assunto. Outros Assuntos: Auditoria do exercício 
anterior: As demonstrações contábeis da instituição para o exercício findo 
em 30 de junho de 2016 foram examinadas por outro auditor independente 
que emitiu relatório em 04 de outubro de 2016 com opinião com ressalvas 
sobre aquelas demonstrações contábeis. Outras informações que acom-
panham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A admi-

nistração da instituição é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração, obtido antes da data deste 
relatório. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos ou expressaremos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios. Em conexão com a 
auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler 
as outras informações identificadas acima e, ao fazê-lo, considerar se essas 
outras informações estão, de forma relevante, inconsistentes com as 
demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante nas 
outras informações obtidas antes da data deste relatório, somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsa-
bilidade da administração e da governança pelas demonstrações con-
tábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a instituição continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a institui-
ção ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objeti-
vos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente 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 brasi-
leiras 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 con-
junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 

mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identi-
ficamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos contro-
les internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia. • Ava-
liamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • 
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contá-
bil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de conti-
nuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifica-
ção em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contá-
beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos res-
ponsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigên-
cias éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que pode-
riam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando 
aplicável, as respectivas salvaguardas.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2018.
Crowe Horwath Bendoraytes & CIA. Franklin Bendoraytes
Auditores Independentes Contador
CRC 2RJ 0081/O-8 CRC 1RJ 107.201/O-5

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

 Fernanda Ferraz Braga de Lima Sergio Ricardo de Siqueira
 Diretora Contador CRC 1SP 195.462/O-7

Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria no âmbito de suas atribuições exercem as seguintes 
atividades:
• Recomendar a empresa para contratação dos Serviços de Auditoria Inde-
pendente; • Revisar as demonstrações financeiras; • Avaliar a efetividade 
das auditorias interna e externa dos sistemas contábeis e de controles inter-
nos de gerenciamento der riscos; • recomendar a correção ou aprimora-
mento de políticas, práticas e procedimentos no âmbito de suas atribuições; 
e • verificar o cumprimento de dispositivos legais normativos, regulamen-
tos e códigos de internos, com evidenciação das deficiências detectadas. 
O Comitê de Auditoria desta instituição no uso de suas atribuições e em 

consonância com o artigo 17º da Resolução nº 3.198 avaliou no 1º semestre 
de 2017: I. a efetividade dos sistema de controle interno da Gradual, com 
ênfase ao cumprimento da Resolução 2554/98 em conjunto com a ICVM 
505/11, e com a evidenciação das deficiências detectadas; II. as recomen-
dações apresentadas à diretoria e discussão daquelas porventura não 
acatadas e respectivas justificativas; III – efetividade das auditorias inde-
pendente e interna, quanto a verificação do cumprimento de dispositivos 
legais e normativos aplicáveis à instituição, alem de regulamento e códigos 
internos, com evidenciação das deficiências detectadas; e IV. a qualidade 
das demonstrações contábeis relativas ao respectivo período, com ênfase 

na aplicação das praticas contábeis no Brasil e no cumprimento de normas 
editadas pelo Banco Central do Brasil, com evidenciação das deficiências 
detectadas. Para os itens acima avaliados, concluímos que as deficiências 
detectadas foram levadas ao conhecimento da diretoria, bem como foram 
tratadas com planos de ações formalizados com os gestes, não havendo 
nada de relevante que merece ser destacado neste relatório.

Roberto da Silva – Diretor
Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas – Diretora

Gabriel Paulo G. de Freitas Jr. – Diretor
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 – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.
com.br/cicero.augusto.

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

Esta quarta é o quarto dia da lunação. Será um dia para começar as mudanças que precisam acontecer durante esta 

lunação de Áries que irá até o dia 14 de maio. O Sol em conjunção com Urano pode trazer rompimentos e separações se 

as mudanças não forem feitas.  Mas esse aspecto pode deixar o astral hostil e mais tenso. Essa energia poderá ser sentida 

no fi nal da manhã. O ingresso da Lua em Gêmeos deixa o dia bastante movimentado, com muitas conversas, debates e 

busca por mais informações. A Lua em bom aspecto com Mercúrio melhora a comunicação e a noite será ótima para fazer 

contatos importantes. 

Á
ri

es
(2

1/
3 

a 
19

/4
)

T
o
u
ro

(2
0/

4 
a 

20
/5

)

G
êm

eo
s

(2
1/

5 
a 

21
/6

)

C
ân

ce
r

(2
2/

6 
a 

22
/7

)

Le
ão

(2
3/

7 
a 

22
/8

)

V
ir

g
em

(2
3/

8 
a 

22
/9

)

Li
b
ra

(2
3/

9 
a 

22
/1

0)

Es
co

rp
iã

o
(2

3/
10

 a
 2

1/
11

)

Sa
g
it

ár
io

(2
2/

11
 a

 2
1/

12
)

Pe
ix

es
(1

9/
2 

a 
20

/3
)

Ca
pr

ic
ór

ni
o

(2
2/

12
 a

 1
9/

1)

A
q
u
ár

io
(2

0/
1 

a 
18

/2
)

O Sol em conjunção com Urano pode 
trazer rompimentos e separações se 
as mudanças não forem feitas. Mas 
esse aspecto pode deixar o astral 
hostil e mais tenso. Cuide da saúde, 
alimentando-se bem e evitando 
excessos. Evite o egocentrismo 
exagerado e a falta de objetividade. 
89/389 – Verde.

Será um dia para começar as mudan-
ças que precisam acontecer durante 
esta lunação de Áries que irá até o 
dia 14 de maio. Ficará mais romântico 
o que irá melhorar a sua vida sexual 
neste fi nal de abril e nos primeiros 
dias de maio. Mude a rotina e levante 
o seu astral. 76/476 – Azul.

Muito cuidado ao tomar decisão pois 
vai começar a fase considerada a 
mais delicada do ano. As atitudes 
impulsivas e mal pensadas darão 
algum prejuízo, por isso é bom deixar 
qualquer coisa para depois da Lua 
entrar na fase Crescente. Poderá 
melhorar sua competitividade. 
24/324 – Branco.

Tudo que foi programado e iniciado 
neste próximo mês, em longo prazo 
irá trazer bom resultado. Saia da ro-
tina divirta-se com amigos e idealize 
viagens e passeios para os próximos 
dias. É um bom dia para pessoas 
idosas e doentes, mas impróprio 
para coisas arriscadas ou perigosas. 
45/445 – Azul.

Use bem o dinheiro que ganhou e 
organize suas atividades para não 
diminuir os seus lucros. A Luta pela 
determinação e pela capacidade 
de competir nos embates da vida 
é boa. O trabalho com seriedade e 
dedicação trará bons resultados em 
curto prazo, saiba aguardar. 14/514 
– Vermelho.

O ingresso da Lua em Gêmeos deixa 
o dia bastante movimentado, com 
muitas conversas, debates e busca 
por mais informações. Durante este 
mês de abril é o melhor momento 
para tomar decisões e seguir um 
novo caminho. O modo de ver a 
vida e a si mesmo pode mudar de 
repente. 61/661 – Cinza.

Poderá decidir-se sobre parcerias, 
sociedades e uniões que estejam 
sendo iniciadas ou rompidas. Nesta 
metade de semana fi cará mais fácil 
estimular o desejo e apimentar o 
romance. O lar e a família, neste mo-
mento, ganham especial importância. 
35/335 – Vermelho.

Este será um dia de muita inspiração 
e romantismo. Precisa gastar seu 
dinheiro em coisas necessárias e 
economizar para garantir maior 
segurança no futuro. Uma pessoa 
afastada poderá se reaproximar nes-
ta semana e seu ambiente irá mudar 
para melhor. 82/382 – Branco.

As demonstrações de carinho e afeto 
podem ser decisivas para aumentar 
sua estima e ter uma nova visão de 
si mesmo. Digam abertamente dos 
seus sentimentos as pessoas e elas 
se abrirão com você. A desconfi an-
ça pode ser exagerada e perigosa.  
56/756 – Amarelo.

Veja a vida da forma mais otimista 
possível, pois se gostando e aumen-
tando sua fé diante de acontecimen-
tos novos, conseguirá superar as 
difi culdades. Melhore e ative a sua 
vida sexual nesta metade de semana. 
Este será um dia de muita inspiração 
e romantismo. 77/377 – Azul.

A Lua em bom aspecto com Mer-
cúrio melhora a comunicação e a 
noite será ótima para fazer contatos 
importantes.  Viverá momentos 
intensos no relacionamento com a 
pessoa amada e seus familiares. Es-
tará mais receptivo e amoroso nesta 
metade de semana.  66/366 – Verde.

Precisa economizar o dinheiro que 
ganhar e aplicá-lo bem em algo que 
renda ainda mais. A capacidade de 
liderança cresce e o ritmo acelera 
na parte da tarde e será bom tomar 
decisões. Aumentar sua dívida pode 
ser perigoso até o fi nal deste mês de 
abril. 45/445 – Rosa. 

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 18 de abril de 2018. Dia de Santo Apolônio, Santa 
Maria da Encarnação, São Faustino, São Galdino e Dia do Anjo 
Omael, cuja virtude é a paciência. Dia Nacional do Livro 

Infantil e Dia de Monteiro Lobato . Hoje aniversaria o ator 
Antônio Fagundes faz 69 anos, o ator Eric Roberts que nasceu 
em 1956, a apresentadora Adriane Galisteu chega aos 45 anos 
e o cantor Pedro Mariano que nasceu em 1975. 

O nativo do dia
O nativo de Áries deste grau não leva uma vida fácil, enfrentan-
do problemas com parentes e amigos. A rotina pode lhe trazer 
ansiedade e nervosismo. É trabalhador e cuidadoso, vai direto 
ao ponto. É uma pessoa íntegra, confi ável, original e versátil na 
expressão de sua personalidade. Terá satisfação com os fi lhos, 
que serão honrados. Possui dom para o comércio e chega ao 
sucesso trabalhando por conta própria. No lado contrário pode, 
em alguns momentos, tornar-se perverso e negativo.

Dicionário dos sonhos
ESPELHO – Indica exatamente ao contrário do 
que refl ete nele. Um homem vendo-se no espelho 
sendo solteiro é sinal que se casará logo. Se o es-
pelho refl ete bem indica alegrias, caso contrário 
tristezas. Números de sorte:  41, 46, 61, 70 e 93.

Simpatias que funcionam
Se livrar da depressão e angústia: Pegue um 
punhado de aveia e faça um mingau bem gostoso, 
adoce com mel e salpique canela sobre ele. Saboreie
-o e, a cada três colheradas, diga o encantamento: 
Aveia de Dionísio, grão que brotou do chão, devolva 
o meu sorriso que esco ndi no meu coração.
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cantor e 
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Proteína
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André Sá,
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"P", em
TPM

Hora, em
inglês

Complexo vitamínico
vendido em drágeas
Unidade social dos

afars, no Djibuti

3/clã. 4/hour. 6/glúten — réstia. 10/manjericão.
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Diante de uma sociedade 
ocupada com a satisfação 
imediata de seus desejos, 
reverenciar os “nossos velhos” 
vai na contracorrente e 
assume-se um ato estético-
político

Até o dia 27 de maio, importantes 
espaços da cidade recebem o 
espetáculo de dança A-Vós, uma 

homenagem da Nave Gris Cia Cênica 
àqueles que os precederam, aos pais 
de seus pais e aos seus ancestrais míti-
cos.  Serão 15 apresentações divididas 
entre os Teatros Alfredo de Mesquita, 
Cacilda Becker e espaços como Galeria 
Olido, Centro de Referência da Dança 
e Fábrica de Cultura Jardim São Luís. 
A ideia partiu da vontade dos três cria-
dores-intérpretes de homenagearem 
seus avós, criando um espetáculo que 
tem como matéria poética as memórias 
que guardam de seus mais velhos, em 
especial da gestualidade e imaginário 
presentes em seus ofícios, que os conec-
ta com a ancestralidade e com a forma 

Dança

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

canalizada por Sharon Taphorn.
Liberte-se.

É o momento de seguir o seu próprio coração.
Agora é o momento de começar a viver a sua vida de acordo com 

as suas condições. Aja nas áreas de sua vida em que você não está 
satisfeito, pois é hora de fazer as mudanças que você esteve desejando 
em sua vida. Torne-se um não conformista e vá além da sua zona de 
conforto - você esteve esperando por este tempo, você esteve pe-
dindo isto, assim, aprimore-se, saia e veja onde este caminho o leva. 
Às vezes, um pouco de desconforto é necessário a fi m de infl amar o 
seu desejo de avançar para algo mais e este é um destes momentos.

Lembre-se de confi ar e permitir que as coisas se revelem. Você 
nem sempre termina onde pensava que ia, mas sempre termina 
onde precisa estar. Quanto mais consciente e atento você se torna 
ao longo do caminho, mais irá apreciar as experiências e, então, não 
entre no pensamento de que a jornada deve ser árdua e difícil a fi m 
de ser gratifi cante.

Pensamento para hoje: Confi e e permita que as coisas se revelem. 
Você nem sempre termina onde pensou que estava indo, mas sempre 
termina onde precisa estar. Quanto mais consciente e atento você se 
torna ao longo do caminho, mais aprecia as experiências. E assim é. Você 
é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias. Regina Drumond

POP

Com sucessos de Bee Gees, Kool & the Gang até Jota 
Quest, a banda Junkie Box  apresenta clássicos da Disco 
dos anos 70 aos hits das FM´s, uma noite para dançar com 
muita música boa.

Serviço: Bourbon Street Music Club, R. dos Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100. 
Sextas e sábados às 23h59. Ingresso: R$ 75. Até 21/4.

Junkie Box

Paulo Barbuto

Lançamento
O rapper Emicida estreia da turnê “10 Anos 

de Triunfo”. Assim como o show que deu ori-
gem ao DVD homônimo, esta será uma grande 
celebração com Emicida apresentando músicas 
inéditas e passeando por sua discografi a com-
pleta, desde a primeira mixtape, “Pra Quem Já 
Mordeu um Cachorro por Comida até que Eu 
Cheguei Longe”, até sucessos mais recentes 
como “A Chapa é Quente” (indicada ao Grammy 
Latino 2017), “Hoje Cedo”, “Passarinhos” e 

“Mandume”, entre outras. Alguns convidados 
que participaram do DVD também estarão 
nesse show, como Drik Barbosa, Muzzike, 
Amiri, Raphão Alaafi n e Jota Ghetto. Emicida 
será acompanhado por DJ Nyack, Carlos Café 
(Percussão), Silvanny Rodriguez Sivuca (Per-
cussão), Michele Cordeiro (Guitarra e Violão), 
Ed Trombone e Trombone), Fernando Bastos 
(Sax e Flauta) e Gustavo Sousa (Trompete).

Serviço: Sesc Pinheiros (Teatro Paulo Autran),  R. Paes Leme, 
195, Pinheiros. Sexta (20) sábado (21) e domingo (18h. Ingressos: 
R$ 40 e R$ 20 (meia).

Divulgação

Música Cubana
Neste show para o público da terceira idade, 

o grupo Cuba Cuarteto, formado por Fer-
nando Ferrer (voz), Pepe Cisneros (piano), 
Eduardo Espasande (percussão) e Liander 
Lobo (baixo), apresenta sucessos e clássicos 
da música tradicional cubana, reinventados 
pela infl uência do jazz, em uma apresentação 
marcada pela riqueza e diversidade.

Serviço: Sesc Pompeia, R. Clelia, 93, Perdizes, tel. 3871-
7700. Quarta (18) às 16h30. Entrada franca.

MPB
No auge de sua forma vocal, Pedro Mariano apresenta mais um show onde relembra 

músicas que marcaram sua carreira. Apresentará também, em primeira mão, algumas 
músicas de seu mais recente trabalho. Neste novo CD, Pedro interpreta canções de 
grandes intérpretes da música brasileira. O guitarrista e violonista Conrado Goys, e 
o baixista Leandro Matsumoto, que já o acompanham há alguns anos, também fazem 
parte deste novo show. A marca de Pedro Mariano se consolida entre seu público, fa-
zendo com que mais e mais pessoas passem a conhecer e reverenciar um dos maiores 
intérpretes de nosso país.

Serviço: Teatro Municipal de Santo André, Praça IV Centenário, s/nº, Centro, Santo André, tel. 4433-0789. Domingo 
(22) às 19h. Ingresso: R$ 100.

de transmissão de saberes presentes nas 
comunidades de tradições afro-brasileiras 
e ameríndias, em que os anciãos e os ances-
trais são as fontes vivas do conhecimento.

 

Serviço: Teatro Municipal de Santana Alfredo de Mesquita, 
Av. Santos Dumont, 1770, Santana, tel. 2221-3657. Sexta (13) 
e sábado (14) às 21h e domingo (15) às 19h.Teatro Municipal 
da Lapa Cacilda Becker, tel. 3864-4513. Sexta (20) e sábado 
(21) às 21h e domingo (22) às 19h. Entrada franca.

 Divulgação

Emicida. 

D
iv

ul
ga
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FUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWFUNDAÇÃO OSWALDO RAMOSALDO RAMOSALDO RAMOSALDO RAMOSALDO RAMOS
C.N.P.J. n.º 52.803.319/0001-59

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)

Ativo    NE        31/12/2017        31/12/2016
Circulante 127.813.462,90 123.649.969,36
Caixa e Equivalentes de Caixa 92.674.888,02 76.187.446,46
Caixa e Bancos 4 35.359,75 477.754,89
Aplicações Financeiras 4 92.639.528,27 75.709.691,57

Convênios Públicos - Recursos Com Restrições 6.139.962,01 9.759.388,44
Caixa e Bancos 4 6.139.962,01 9.759.388,44

Créditos e Valores 28.998.612,87 37.703.134,46
Valores a Receber 33.352.418,06 37.213.303,70
(-) Redução ao Valor Recuperável do Ativo 10 (6.907.311,38) (2.166.195,36)
Adiantamento Diversos 319.953,95 312.845,78
INSS ISSF a Recuperar 8 59.658,63 59.658,63
Despesas Pagas Antecipadas a Apropriar 3 - d 34.084,30 68.107,62
Estoques 5 2.139.809,31 2.215.414,09

Não Circulante   59.773.156,31   53.996.404,30
Realizável a Longo Prazo 780.569,65 780.569,65
Depósitos Judiciais 3 - e 780.569,65 780.569,65

Imobilizado Tangível 58.900.913,90 53.112.403,24
Imobilizações Técnicas 6 74.460.514,32 66.637.154,07
(-) Depreciações Acumuladas (15.559.600,42) (13.524.750,83)

Bens Cedidos em Comodatos-Darcy Vargas 90.472,76 102.231,41
Imobilizações Técnicas - Comodato 6 174.054,00 174.812,00
(-) Depreciações Acumuladas - Comodato (83.581,24) (72.580,59)

Intangível 7 1.200,00 1.200,00
Imobilizações Técnicas 1.200,00 1.200,00

Total do Ativo 187.586.619,21 177.646.373,66

Passivo    NE         31/12/2017        31/12/2016
Circulante
Impostos / Obrigações 18.787.251,37 18.085.788,73
Impostos/Taxas/Contr. Sociais a Recolher 1.617.170,26 1.518.099,53
Salários/Direitos Trabalhista 1.928.791,46 1.934.197,36
Adiantamento de Clientes /FMS SUS 125.940,30 153.703,61
Contas a Pagar/Fornecedores 8.304.255,07 8.006.959,30
Férias a Pagar 3 - i 3.844.236,57 3.628.886,28
FGTS S/Férias a Pagar 3 - i 307.538,87 290.310,87
Honorários Fixos/Variáveis/Pesquisas a Pagar 2.659.318,84 2.553.631,78

Financiamentos/Empréstimos/Parcelamentos 286.476,48 286.476,48
Parcelamento Nova G-9 Empreendimento 9 286.476,48 286.476,48

Convênios/Subvenções a Realizar 6.139.962,01 9.759.388,44
Convênios/Subvenções a Realizar 23 6.139.962,01 9.759.388,44

Não Circulante    12.801.987,92     7.927.446,51
Financiamentos/Empréstimos/Parcelamentos 2.626.034,40 2.912.510,88
Parcelamento Nova G-9 Empreendimento 9 2.626.034,40 2.912.510,88

Provisão de Contingências 1.194.888,34 1.202.545,30
Provisão para contingências 11 1.194.888,34 1.202.545,30
Convênios/Subvenções a Incorporar 8.981.065,18 3.812.390,33
Imobilizado - Ministérios da Saúde 25 8.395.155,08 3.694.486,18
Obras - Ministérios da Saúde 25 585.910,10 117.904,15

Patrimônio Líquido  149.570.941,43 141.587.273,50
Patrimônio Social 29 91.253.241,83 77.945.065,49
Compra de Imobilizado/Obras com Verba Pública - 2.753.485,80
Ajuste de Exercícios Anteriores 26 1.678.137,98 -
Ajuste de Avaliação Patrimonial 29 - c 3.489.995,37 6.367.776,27
Reserva Para Expansão 27 - a 25.278.139,20 26.846.291,46
Reserva Para Contingências 27 - b 24.584.000,00 24.584.000,00
Superávit do Exercício 29 - f      3.287.427,05     3.090.654,48

Total do Passivo 187.586.619,21 177.646.373,66

Demonstrações do Resultado do Período
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)

 NE           31/12/2017           31/12/2016
Receitas Gerais    152.524.496,63    153.066.612,61
Receitas Operacionais 138.788.865,40 139.333.226,31
Receitas de Prestação de Serviços 144.948.332,43 141.212.084,51
(-) Deduções S/Receitas de Prestação de Serviços 10 (6.159.467,03) (1.878.858,20)

Outras Receitas Operacionais / Financeiras 9.343.634,67 10.843.314,57
Doações 14 29.698,00 320.500,00
Patrocínios 123.399,59 25.000,00
Receitas Financeiras 8.835.570,62 10.042.150,44
Receitas Diversas 18 354.966,46 455.664,13

Receitas com Convênios / Auxílios e Subvenções 2.126.299,97 1.742.337,93
Ministério da Saúde 95.411,08 -
Secretaria da Saúde - Darcy Vargas 2.030.888,89 1.742.337,93

Outras Receitas 2.265.696,59 1.147.733,80
Doações de Medicamentos e Materiais Hospitalares 14 2.258.039,63 1.120.033,94
Reversão de Provisão Para Contingências 7.656,96 27.699,86

Compensações    114.431.652,65    108.010.354,96
Isenção Contribuição Prev. Patronal - INSS 19 11.135.798,88 10.160.681,65
Isenção COFINS 19 4.610.864,83 4.518.186,92
Gratuidade 20 97.536.588,94 92.190.286,39
Trabalho Voluntário 21 1.148.400,00 1.141.200,00

Despesas Gerais / Custos (146.237.069,58) (137.975.958,13)
Custos SUS e não SUS (123.973.039,60) (116.125.567,56)
Internação SUS (62.334.367,82) (59.443.665,39)
Ambulatorial SUS (35.202.221,12) (32.746.620,96)
Internação Não SUS (19.618.629,19) (17.885.704,64)
Ambulatorial Não SUS (6.817.821,47) (6.049.576,57)

Despesas Gerais - Fundação Oswaldo Ramos (4.528.610,06) (4.721.080,82)
Pessoal (819.305,75) (872.903,42)
Locações e Serviços (138.106,38) (155.662,11)
Administrativas (128.158,63) (131.124,52)
Depreciações / Amortizações (50.443,85) (51.324,01)
Material Pesquisa e Protocolos (121.951,28) (189.853,41)
Manutenção e Conservação (4.299,38) (27.512,76)
Serviços de Terceiros-PJ e PF (3.157.964,08) (3.187.400,98)
Financeiras (100.966,22) (94.255,95)
Tributárias (7.414,49) (11.043,66)

Despesas com Convênios / Auxílios e Subvenções (2.126.299,97) (1.742.337,93)
Ministério da Saúde (95.411,08) -
Secretaria da Saúde - Darcy Vargas (2.030.888,89) (1.742.337,93)

Despesas Gerais - Hospital do RIM (15.609.119,95) (15.386.971,82)
Pessoal (5.000.507,14) (4.918.526,81)
Locações e Serviços (673.108,52) (711.076,06)
Administrativas (1.156.020,18) (527.837,84)
Depreciações / Amortizações (379.125,49) (333.946,61)
Material Pesquisa e Protocolos (3.674.484,55) (3.869.814,83)
Manutenção e Conservação (245.531,06) (411.540,70)
Serviços de Terceiros-PJ e PF (4.280.856,95) (4.567.215,55)
Tributárias (37.357,24) (44.447,55)
Outras Despesas (162.128,82) (2.565,87)

Compensações (114.431.652,65) (108.010.354,96)
Isenção Contribuição Prev. Patronal - INSS (11.135.798,88) (10.160.681,65)
Isenção COFINS (4.610.864,83) (4.518.186,92)
Gratuidade (97.536.588,94) (92.190.286,39)
Trabalho Voluntário     (1.148.400,00)     (1.141.200,00)

Superávit do Exercício 6.287.427,05 15.090.654,48

1. Contexto Operacional: A Fundação Oswaldo Ramos, sucessora por transformação do Instituto Paulista
de Estudos e Pesquisas em Nefrologia e Hipertensão - IPEPENHI, constituída sob a forma de fundação, é
uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, dedicada ao ensino de graduação e pesquisa clí-
nica, mantenedora do Hospital do Rim que se dedica ao tratamento de doenças renais, hipertensão, diabetes
e suas consequências no sistema cardiocirculatório, com atendimento direcionado aos pacientes do Sistema
Público de Saúde (SUS), que recebem o mesmo padrão de tratamento que os demais pacientes de diferen-
tes níveis sociais. Seu trabalho é referência internacional, sendo considerado líder mundial em Transplantes
Renais. Goza de imunidade tributária por ser qualificada de Utilidade Pública Estadual e Municipal pela Lei
6.226, de 11.11.1988 e Decreto 23.699, de 10.04.1987, respectivamente e certificada pelo Conselho Nacional
de Assistência Social como Entidade Beneficente de Assistência Social em 18 de dezembro de 1995, através
da Resolução nº 151. Tem sede e foro na Rua Borges Lagoa Nº. 960, na Capital do Estado de São Paulo e
filiais: Unidade 1, na Rua Borges Lagoa, nº 964, CEP: 04038-002, Vila Clementino - Ambulatório de Pré-
Transplante; Unidade 2, Rua Pedro de Toledo, nº 282, CEP 04039-000, Vila Clementino - Ambulatório de
Hemodiálise; Unidade 3, Rua Pedro de Toledo, nº 299, CEP 04039-030, Vila Clementino - Ambulatório de
Uremia; Unidade 4, Rua Pedro de Toledo, nº 1.121, CEP 04039-033, Vila Clementino - Ambulatório de Pós
Transplante; Unidade 5, Rua Leandro Dupret, nº 365, CEP 04025-011, Vila Clementino - Ambulatório de Hi-
pertensão; Unidade 6, Rua Dr. Seraphico de Assis Carvalho, 34, CEP 05614-040, Jardim Leonor - Diálise
Infantil do Hospital Darcy Vargas, Gestão Assistencial III; Unidade 7, Rua Borges Lagoa, 1.060, Salas 91/92/
93/94/95, CEP 04038-002, Vila Clementino – Ambulatório Convênios; e Unidade 8 – Rua Botucatu, 591, conj.
151 a 153, CEP 04023-062, Vila Clementino, Serviços Administrativos. 2. Apresentação das Demonstra-
ções Financeiras: As demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Resolução nº 1.409/2012 que apro-
vou a ITG 2002 (R1), do Conselho Federal de Contabilidade que trata das Entidades sem Finalidade de Lu-
cros, contemplando todas as modificações nas práticas contábeis das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 que
modificam e introduzem novos dispositivos à Lei nº 6.404/76, nas normas estabelecidas pelos órgãos regu-
ladores e nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC. As políticas contábeis discriminadas a seguir foram aplicadas em todos os períodos apre-
sentados nas demonstrações financeiras e foram aprovadas pela Administração da Entidade em 02 de mar-
ço de 2018. 3. Principais práticas contábeis: O resumo das principais práticas contábeis adotadas com-
preende: a. Os direitos e obrigações da entidade: Estão em conformidade com seus efetivos valores re-
ais; b. Aplicações Financeiras: São registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data
do balanço e não superam o valor de mercado; c. Estoque: Representa o saldo de materiais e outros, exis-
tente em 31/12/2017 contabilizados na conta específica de estoque pela compra, e apropriados com base no
consumo pelo critério da média ponderada, conforme relatório mensal, conforme nota nº 5; d. Seguros a

Apropriar: Refere-se a seguro Predial, Incêndios, entre outras coberturas representado pelas seguradoras
Chubb Seguros Brasil S.A. e Tókio Marine Seguradora S.A., contabilizados em Despesas pagas Antecipa-
das. e. Depósitos Judiciais: Existem situações em que a Entidade questiona a legitimidade de determina-
dos passivos e ações movidas contra si. Por conta destes questionamentos, por ordem judicial ou por estra-
tégia da própria Administração, os valores em questão foram depositados em juízo; f. Ativo Circulante e
não Circulante: Registrados pelo valor de realização, acrescidos dos rendimentos incorridos até a data do
balanço quando aplicável; g. Ativo Imobilizado: O ativo imobilizado está registrado na contabilidade de
acordo com os critérios constantes no CPC nº. 27, conforme nota nº 6. h. Passivo Circulante e não
Circulante: Demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos cor-
respondentes encargos incorridos; i. Férias e Encargos: Foram calculadas com base nos direitos adquiri-
dos pelos empregados até a data do balanço, e incluem os encargos sociais correspondentes; j. Estimativa
Contábil: Na elaboração das demonstrações Financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil requer que a Administração use de julgamento de que os registros de certos valores sejam feitos por
estimativa, as quais são estabelecidas com o uso de premissas e pressupostos em relação a eventos futu-
ros. Itens significativos registrados com base em estimativas contábeis incluem as provisões para ajuste
dos ativos ao valor de realização ou recuperação, os títulos mobiliários avaliados pelo valor de mercado, as
provisões para contingências e provisões para perdas em geral. A liquidação das transações registradas
com base em estimativas poderá resultar em valores divergentes, devido a imprecisões inerentes de sua
determinação. A Administração da Entidade revisa periodicamente as estimativas e premissas.
4. Caixa e equivalentes de caixa      31/12/2017      31/12/2016
Caixa e Bancos 35.359,75 477.754,89
Aplicações Financeiras 92.639.528,27 75.709.691,57
Disponibilidades Vinculadas a Convênios   6.139.962,01   9.759.388,44
Total 98.814.850,03 85.946.834,90
5. Estoque
Descrição      31/12/2017      31/12/2016
Materiais Hospitalares 1.099.927,96 1.076.141,56
Medicamentos 866.919,39 906.549,53
Material de Manutenção 66.572,31 86.962,15
Material de Escritório / Informática 53.331,22 78.186,22
Material de Limpeza 45.388,93 50.168,33
Uniformes / Materiais de Segurança 4.973,51 5.903,58
Nutrição          2.695,99        11.502,72
Total 2.139.809,31 2.215.414,09

ao Patrimônio da Fundação. 26. Ajustes de Exercícios Anteriores: Nessa conta contabilizamos o re-
cebimento referente à recuperação do Programa Integração Social ( PIS ) no montante de
R$ 1.678.137,98 recolhido com existência de imunidade no período de Junho de 2009 a Julho de 2014
conforme processo nº 0011073-89.2014.4.03.6100. 27. Fundos Específicos: a. Reserva para Expan-
são: Constituição de Reserva para expansão no montante de R$ 36.000.000,00 para aquisição de no-
vos Imóveis, Reformas e Manutenção dos imóveis existentes. Em 31/12/2017 apresentava um saldo
de R$ 25.278.139,20 à apropriar. b. Reserva para Contingências: Constituição de Reserva para
Contingências com a finalidade de cobrir eventuais gastos com processos Cíveis, Fiscais e Trabalhis-
tas e para compensar, em exercícios futuros, possível déficit estimado através do orçamento apresen-
tado em reunião do Conselho. Em 31/12/2017 apresentava saldo de R$ 24.584.000,00. 28. Eventos
Subseqüentes: Em 05 de março de 2018, os advogados da Entidade informaram que o processo do
ISS de nº1050347-70.2014.8.26.0053 no valor de R$ 14.296.003,26 após tramitar pelo Superior Tribunal
de Justiça, o acórdão transitou em julgado, tornando-se definitiva a sentença proferida favoravelmente
à Fundação Oswaldo Ramos. No exercício de 2018 esse processo será encerrado em definitivo e seu
valor deverá ser baixado da conta contábil de Reserva para Contingências e transferido para a conta
contábil Patrimônio Social. 29. Patrimônio Social: O Patrimônio Social é apresentado em valores
atualizados e compreendem o saldo inicial acrescido dos superávits ou diminuído dos déficits apura-
dos anualmente desde a sua fundação e variações do Patrimônio Social conforme mutações abaixo: a.
Patrimônio Social R$ 91.253.241,83; b. Ajustes de Exercícios Anteriores: R$ 1.678.137,98; c. Ajustes
de Avaliação Patrimonial: R$ 3.489.995,37; d. Reserva Para Expansão R$ 25.278.139,20; e. Reserva
Para Contingência R$ 24.584.000,00; f. Superávit Apurado no Período – R$ 3.287.427,05. 30. Cobertu-
ra de Seguro: Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a Entidade efetua
contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros. 31. Ins-
trumentos Financeiros: 31.1. Gerenciamento de Risco Financeiro: A Entidade opera com institui-
ções financeiras de primeira linha do cenário nacional e adota uma política de gerenciamento dos seus
riscos, que considera a adoção de procedimentos que envolvem todas as suas áreas criticas, garantin-
do que as condições das suas atividades estejam livres de risco real: Estrutura do gerenciamento
de risco – As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas para identificar e analisar os ris-
cos e oportunidades que afetam a criação ou preservação da Entidade, bem como são revisados
freqüentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Entidade. O ge-
renciamento de risco é um processo que envolve todos os níveis da Entidade, aplicado desde no esta-
belecimento das estratégias, direcionadas a identificar eventos em potencial que podem vir a afetá-las,
até a administração dos riscos de modo a mantê-los compatíveis ao apetite a risco da Entidade. Em
função das características e da forma de atividades, bem como da posição patrimonial e financeira em
31 de dezembro de 2017, a Entidade está sujeita aos fatores de: a) Risco de Crédito – O risco de
crédito é o risco de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Entidade
a incorrer em perdas financeiras. O risco de crédito da Entidade é atribuído ao seu Contas a Receber e
para reduzir esse risco é feito acompanhamento constante da análise de crédito e da constituição de
provisão para perdas em créditos duvidosos. Para fazer face à possíveis perdas com créditos de liqui-
dação duvidosa, quando aplicáveis, são constituídas provisões em montantes considerados suficientes
pela Entidade para a cobertura de eventuais perdas com a realização. b) Risco de Mercado – Risco
de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de juros, têm nos
ganhos da Entidade, no valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do geren-
ciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de
parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. Com relação às taxas de juros, visando
à mitigação deste tipo de risco, a Entidade centraliza seus investimentos em operações com taxas de
rentabilidade que acompanham a variação do mercado. c) Risco de Liquidez – É o risco em que a
Entidade irá encontrar em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que
são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Entidade na ad-
ministração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para
cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas
inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Entidade.

Patrimônio Reserva para Ajustes de Avaliação Superávit/Déficit
Eventos                                                    .             Social Expansão/Contigências                Patrimonial          do Exercício                Totais
Saldos em 01/01/2017 80.698.551,29 51.430.291,46 6.367.776,27 3.090.654,48 141.587.273,50
Ajustes de Exercícios Anteriores 1.678.137,98 - - - 1.678.137,98
Recebimentos de Doações em Bens 18.102,90 - - - 18.102,90
Reserva para Expansão 4.568.152,26 (1.568.152,26) - (3.000.000,00) -
Reserva para Contingências - - - - -
Incorporação de Obras / Imobilizados pagos
por Convênios/ Auxílios e Subvenções - - - - -
Ajuste de Avaliação Patrimonial 2.877.780,90 - (2.877.780,90) - -
Incorporação do Resultado 3.090.654,48 - - (3.090.654,48) -
Superávit do Exercício                       -                                           -                                    -            6.287.427,05     6.287.427,05

Saldos em 31/12/2017 92.931.379,81 49.862.139,20 3.489.995,37 3.287.427,05 149.570.941,43
Saldos em 01/01/2016 71.384.973,43 41.964.229,71 7.765.757,46 2.147.409,68 123.262.370,28
Ajustes de Exercícios Anteriores - - - - -
Recebimentos de Doações em Bens - - - - -
Reserva para Expansão 2.533.938,25 9.466.061,75 - (12.000.000,00) -
Reserva para Contingências - - - - -
Incorporação de Obras / Imobilizados pagos
por Convênios/ Auxílios e Subvenções 3.234.248,74 - - - 3.234.248,74
Ajuste de Avaliação Patrimonial 1.397.981,19 - (1.397.981,19) - -
Incorporação do Resultado 2.147.409,68 - - (2.147.409,68) -
Superávit do Exercício                       -                                           -                                   -          15.090.654,48   15.090.654,48

Saldos em 31/12/2016 80.698.551,29 51.430.291,46 6.367.776,27 3.090.654,48 141.587.273,50

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Execícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais         31/12/2017         31/12/2016
Superávit do exercício 6.287.427,05 15.090.654,48
Ajustes de Despesas e Receitas que
  não representam movimentação de Caixa:
Depreciação e Amortização 3.528.659,55 2.905.567,97
Baixas de Imobilizados 1.587.420,65 21.930,57
( Aumento ) Diminuição em Ativos Operacionais
(-/+)(Aumento) diminuição em Valores a Receber 8.602.001,66 (4.319.116,03)
(-/+)(Aumento) diminuição Adiantamento e Créditos (Diversos) (7.108,17) 111.271,28
(-/+)(Aumento) diminuição Despesas Antecipadas 34.023,32 25.281,75
(-/+)(Aumento) diminuição Estoques 75.604,78 (52.448,26)
(-/+)(Aumento) diminuição Depósitos Judiciais - 84.013,85
( Aumento ) Diminuição em Passivos Operacionais
(+/-)Aumento (diminuição) em Impostos e Contribuições a Recolher 99.070,73 138.779,96
(+/-)Aumento (diminuição) em Salários e Direitos Trabalhistas a Pagar (5.405,90) 18.280,95
(+/-)Aumento (diminuição) Adiantamentos Diversos (27.763,31) 64.168,53
(+/-)Aumento (diminuição) em Contas a Pagar,
  Fornecedores Diversos e Provisões 635.561,12 1.582.717,83
(+/-)Aumento (diminuição) em Financiamentos,
  Parcelamentos e Empréstimos-Curto Prazo - 92.786,48
(+/-)Aumento (diminuição) Convênios/
  Auxílios/Subvenções a Realizar (3.619.426,43) 4.441.530,25
(+/-)Aumento (diminuição) em Financiamentos,
  Parcelamentos e Empréstimos-Longo Prazo (286.476,48) 1.275.837,56
(+/-)Aumento (diminuição) em Provisões para Contingências          (7.656,96)        (27.699,86)
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais    16.895.931,61    21.453.557,31
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizados Tangíveis (1.908.192,53) (398.617,52)
Imobilizados / Obras Adquiridos com Verba Públicas (5.168.674,85) (2.753.485,80)
Obras Realizadas e Incorporadas ao Imóvel (2.174.345,37) (227.882,74)
Obras em Andamento (3.790.988,18) (820.832,97)
Imobilizados em Andamento - 3.304.790,00
Incorporação de Imóvel em Andamento - (4.890.424,60)
Devolução de Benfeitoria / Obras em Andamento - 765.746,83
Benfeitorias em Bens de Terceiros        (24.976,65)   (1.529.883,16)
Caixa Líquido proveniente das atividades de Investimentos (13.067.177,58)   (6.550.589,96)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Imobilizados Adquiridos com Verba Públicas
  Aguardando Aprovação do Convênio 5.168.674,85 2.753.485,80
Imobilizados Adquiridos com Verba
  Públicas Incorporados ao Patrimônio - (3.234.248,74)
Obras Realizadas e Incorporadas ao Imóvel 2.174.345,37 227.882,74
Variação no Patrimônio Social      1.696.240,88      3.234.248,74
Caixa Líquido proveniente das atividades de Financiamentos      9.039.261,10      2.981.368,54
Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa    12.868.015,13    17.884.335,89
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 85.946.834,90 68.062.499,01
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período    98.814.850,03    85.946.834,90
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa 12.868.015,13 17.884.335,89

Demonstração de Fluxos de Caixa para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em reais

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2017 / 2016 - (Valores expressos em Reais)

6. Imobilizado:                                                                                                                                                                                        2017                 2016
Taxa Custo Depreciação Valor Valor

Descrição              Anual       Corrigido     Aquisição               Baixa  Tranferências       Acumulada          Líquido          Líquido
Máquinas e Equipamentos 6,67% a 50% 10.132.676,73 4.068.721,02 (2.050.716,00) - (3.335.777,89) 8.814.903,86 6.706.146,18
Aparelhos e Instrumentos Cirúrgicos 6,67% a 50% 5.092.476,40 878.451,20 (861.169,00) - (1.584.195,18) 3.525.563,42 3.630.748,86
Instalações 6,67% a 50% 2.160.976,51 595.713,20 (4.684,00) - (1.060.067,76) 1.691.937,95 1.357.924,80
Móveis e Utensílios 6,67% a 50% 4.593.179,51 305.131,51 (109.280,97) - (2.183.705,35) 2.605.324,70 2.802.026,82
Computadores e Periféricos 6,67% a 100% 1.937.995,28 758.367,57 (40.021,99) - (1.596.731,16) 1.059.609,70 600.435,10
Aparelhos Telefônicos 6,67% a 33,3% 36.230,82 2.476,93 (3.600,00) - (20.736,99) 14.370,76 16.330,72
Imóvel – Rua Borges Lagoa, 960 2,56% 28.655.480,72 - - 2.174.345,37 (4.461.316,21) 26.368.509,88 24.875.236,65
Obras de Arte 9,09% 400,00 - - - (228,48) 171,52 206,36
Obra Realizada a Incorporar - 481.349,03 - - - - 481.349,03 481.349,03
Benfeit. em Bens de Terceiros – PT. 1.121 4% 1.469.998,21 - - - (430.960,95) 1.039.037,26 1.097.836,84
Terreno-Rua Borges Lagoa, 960 - 3.458.946,00 - - - - 3.458.946,00 3.458.946,00
Benfeit. em Bens de Terceiros-Cons.B.L. 16,9% 408.423,06 - - - (408.423,06) - 51.800,69
Imóvel – Rua Leandro Dupret, 235 2% 326.648,00 - - - (38.707,63) 287.940,37 293.983,22
Terreno – Rua Leandro Dupret, 235 2% 234.946,00 - - - - 234.946,00 234.946,00
Benf. em Bens de Terceiros - Refeitório 4% 277.199,85 - - - (64.680,00) 212.519,85 223.607,88
Obras em Andamento – CC / CME - 9.500,00 - - - - 9.500,00 9.500,00
Obras em Andamento – Fachada - 129.453,88 797.445,14 - - - 926.899,02 129.453,88
Benf. em Bens de Terceiros-Hipertensão 26,67% 111.687,18 - - - (111.687,18) - 22.337,32
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 91 - 1.021.311,01 - - - - 1.021.311,01 1.021.311,01
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 92 - 1.019.457,34 - - - - 1.019.457,34 1.019.457,34
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 93 - 808.886,78 - - - - 808.886,78 808.886,78
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 94 - 1.019.457,34 - - - - 1.019.457,34 1.019.457,34
Imóvel Borges Lagoa 1060 - Sala 95 - 1.021.312,13 - - - - 1.021.312,13 1.021.312,13
Obras em Andamento – Centro Cirúrgico - 6.900,00 - - - - 6.900,00 6.900,00
Benf. em Bens de Terceiros–Coleta - LD 365 22,5% 1.529.883,16 24.976,65 - - (262.382,58) 1.292.477,23 1.529.883,16
Obras em Andamento – Fachada Acesso - 264.236,10 18.868,07 - - - 283.104,17 264.236,10
Obras em Andamento – Cabine primária - 428.143,03 1.746.202,34 - (2.174.345,37) - - 428.143,03
Obras em Andam. – Novo AR Condicionado - - 1.351.982,98 - - - 1.351.982,98 -
Obras em Andamento – Consultórios G9 - - 344.495,60 - - - 344.495,60 -
Máquinas e Equipamentos – Darcy Vargas 6,67% a 10% 127.048,00 - - - (56.584,39) 70.463,61 78.246,94
Móveis e Utensílios – Darcy Vargas 7,14% a 25% 23.014,00 - (128,00) - (10.186,24) 12.699,76 14.770,61
Computadores e Periféricos – Darcy Vargas 20% a 33,3% 8.130,00 - - - (7.446,00) 684,00 881,25
Aparelhos e Inst. Cirúrgicos – Darcy Vargas 6,67% a 12,5%         16.620,00                      -           (630,00)                         -           (9.364,61)           6.625,39           8.332,61
Total 66.811.966,07 10.892.832,21 (3.070.229,96) - (15.643.181,66) 58.991.386,66 53.214.634,65

7. Imobilizado Intangível: Refere-se a Marcas e Patente registrado na Contabilidade no montante de
R$ 1.200,00. 8. Impostos / Taxas / Contr.Sociais a Recolher: Composto ao saldo desta conta a rubrica de
INSS a Recuperar no qual está contabilizado o valor de R$ 56.478,63 referente ao recolhimento de DARF
com o código de GPS (INSS) sobre retenções na fonte, foi feito processo de restituição em 16/09/2013 nº de
controle 39.56.91.73.00, estamos aguardando seu deferimento.
9. Empréstimo / Financiamentos e Parcelamentos:
Descrição             Encargos Financeiros    31/12/2017    31/12/2016
Parcelamento Nova G-9
  Empreendimento INCC, IGP-M + juros 1% a.m. 2.912.510,88 3.198.987,36
Total 2.912.510,88 3.198.987,36
10. Redução ao Valor Recuperável de Ativo: Contabilizamos provisões de não recebimentos re-
ferentes a glosas futuras e inadimplência de convênios e particulares em aberto. Títulos vencidos
de 2005 a 2015 foram considerados 100% de provisão e de 2016 foi considerado 25%.
Provisionamos também 100% dos valores a receber no montante de R$ 3.847.138,07 referente a
convênio, para qual existe processo judicial em trâmite para recebimento dos valores devidos.
11. Provisões para Contingências: A Conta de provisões para contingências no montante de
R$ 1.194.888,34 refere-se a processos trabalhistas = R$ 63.283,58, a processos cíveis =
R$ 1.131.604,76 conforme posição da assessoria jurídica como perda provável. Existem outros
valores como perda possível num montante de R$ 3.367.583,34 que refere-se a processos trabalhis-
tas = R$ 2.063.626,18, processos tributários = R$ 736.235,83 e processos cíveis = R$ 567.721,33.
Descrição    31/12/2017    31/12/2016
Trabalhista 63.283,58 70.940,54
Cíveis 1.131.604,76 1.131.604,76
Total 1.194.888,34 1.202.545,30
12. Receitas: As receitas da Entidade são apuradas pelo regime de competência, através de notas fiscais de
faturamento e comprovantes de recebimento, dentre eles avisos bancários, recibos e outros. 13. Auxílios e
Subvenções: A Entidade recebeu os seguintes auxílios e subvenções do poder público:
Descrição    31/12/2017    31/12/2016
Ministério da Saúde 3.536.797,00 5.122.231,00
Secretaria da Saúde - Hospital Darcy Vargas 1.794.204,25 1.731.247,35
Total 5.331.001,25 6.853.478,35
14. Doações: Eventualmente a Entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas sendo:
Descrição    31/12/2017    31/12/2016
Doações em Espécie de Pessoas Físicas 4.150,00 20.500,00
Doações em Espécie de Pessoas Jurídicas 25.548,00 300.000,00
Doações em Medicamentos/Materiais Hospitalares 2.258.039,63 1.120.033,94
Total 2.287.737,63 1.440.533,94
15. Recursos da Entidade: Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades

institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e In-
vestimentos Patrimoniais. 16. Atendimento SUS: A Entidade é portadora do Certificado de Entida-
de Beneficente de Assistência Social – CEBAS, válido pelo período 21 de Dezembro de 2015 a 20 de
Dezembro de 2018, concedido pelo Ministério da Saúde através da Portaria nº 1.688, de 23 de No-
vembro de 2016, nos autos do Processo MS nº 25000.083944/2015-20, por sua prestação de serviços
ao SUS. Em 2017 os serviços prestados ao SUS alcançou o percentual de 78,6% e 78,7% em 2016,
superando o limite mínimo de 60%, conforme comprovam os dados disponíveis e informados no
Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e na
Comunicação de Internação Hospitalar (CIH) e constantes no mapa elaborado pelo Departamento de
Custos e Orçamentos. 17. Recuperação de Despesas: Nesta conta estão contabilizadas as baixas
de cheques emitidos e não compensados de Novembro de 2012 a Outubro de 2015 no montante de
R$ 8.168,35. 18. Receitas Diversas: Nesta conta estão contabilizadas as receitas de: Máquinas de
café, repasse do estacionamento, venda de materiais recicláveis, cursos de atualização, reembolso
de despesas diversas e taxa de comitê de ét ica médica, no montante de R$ 329.798,11
(R$ 455.664,13 em 2016), bem como recuperação de despesas conforme nota 17 e ganho com
venda de imobilizado no valor de R$ 17.000,00. 19. Isenções Usufruídas: As isenções das contri-
buições sociais usufruídas de Janeiro a Dezembro de 2017 estão registradas em conta de com-
pensação no grupo: “Isenção Concedida” e a contrapartida no grupo “Isenções”, Receitas (Reduto-
ras) e é composta de:
Descrição      31/12/2017      31/12/2016
Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros 11.135.798,88 10.160.681,65
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)   4.610.864,83   4.518.186,92
Total 15.746.663,71 14.678.868,57
20. Gratuidades: As Gratuidades Concedidas pela Entidade no exercício totalizam um montante de
R$ 97.536.588,94 (R$ 92.190.286,39 em 2016) apuradas de acordo com mapa elaborado pelo Departa-
mento de Custos e Orçamentos e lastreadas em documentos constantes dos prontuários dos pacientes
SUS atendidos. 21. Trabalho Voluntário: O montante de trabalho Voluntário no exercício de 2017 foi de
R$ 1.148.400,00 (R$ 1.141.200,00 em 2016), referente a remuneração (como se devida fosse) de todos
os membros da Diretoria, Diretor Superintendente e Conselheiros. 22. Despesas: As despesas estão
divididas em 02 grupos: a. Fundação Oswaldo Ramos: Centro de custo dos grupos 14000/15000; b.
Hospital do Rim: Centro de custo dos grupos 11000/12000/ 13000. 23. Contabilização de Recursos
Públicos: Efetuamos a contabilização dos recursos da Secretaria da Saúde e Ministério da Saúde no
grupo do passivo circulante a título de Convênios/Auxílios/ Subvenções a realizar. 24. Parcelamento
Nova G-9 Empreendimento: Na conta Parcelamento Nova G-9 Empreendimento contabilizamos a
aquisição de 5 salas comerciais no montante de R$ 4.890.424,60. Em 31 de Dezembro de 2017 falta-
vam 122 parcelas de valores diversos, totalizando um saldo a pagar de R$ 2.912.510,88. 25. Imobili-
zados a Incorporar: O Imobilizado registrado no grupo de contas 221.05 refere-se a bens adquiridos
com verba do Poder Público, aguardando aprovação da prestação de contas para serem incorporados

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Ilmos. Srs. Diretores da Fundação Oswaldo Ramos. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as de-
monstrações financeiras da Fundação Oswaldo Ramos, que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do superávit ou déficit, das mutações do
patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demons-
trações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
ção patrimonial e financeira da Fundação Oswaldo Ramos em 31 de dezembro de 2017, o desempenho
de suas atividades e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sobre as demonstrações financeiras: Nossa auditoria
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase - Eventos Subsequentes: Conforme
mencionado na nota explicativa nº 28, em 05 de março de 2018 a Entidade obteve êxito no processo de nº
1050347-70.2014.8.26.0053 no Superior Tribunal de Justiça. Em 31 de dezembro de 2017, o valor da ação
no montante de R$ 14.296.003 encontra-se registrado na Reserva de Contingências. Responsabilidades
da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a

elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das atividades. Os responsáveis pela
governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, to-
madas 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 se-
gurança, 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, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamen-
to profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. 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, omis-
são ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avalia-
mos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e res-
pectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, 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 significa-
tiva em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe in-
certeza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divul-
gações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações fo-
rem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 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 significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 02 de março de 2018.
Padrão Auditoria S.S.
CRC-2SP 016.650/0-7

Yukio Funada
Contador CRC-1SP 043.351/O-8

Artur Beltrame Ribeiro
Diretor Presidente

Edeno Teodoro Tostes
Técnico Contábil - TC-CRC-1SP100317/O-0
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O pretendente: VICTOR IBRAHIM PINTO APPAS, estado civil solteiro, profi ssão au-
tônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/01/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Appas e de Iris Luzia Pinto. A pretendente: 
BIANCA APARECIDA BEDOLO, estado civil solteira, profi ssão auditora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 14/02/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Wladimir Tadeu Bedolo e de Ana Lucia da Silva Bedolo.

O pretendente: GABRIEL WELLISON ZICA, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/07/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Claudio Donizeti Zica e de Angelica Cristiane Vieira Zica. A pre-
tendente: MAYARA BIANCHI MAIA, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 11/01/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Carlos Maia e de Marta Helena Bianchi.

O pretendente: GONÇALO DE REZENDE KAECKE, estado civil solteiro, profi ssão médico, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 10/04/1976, residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Dagoberto Kaecke e de Rita de Cassia Rezende Kae-
cke. A pretendente: NATHIÊ TIELLE MATTOS DA LUZ, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/09/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Gonçalves da Luz Neto e de Wanda de Matos 
Gonçalves da Luz.

O pretendente: MICHAEL PAIVA RESENDES RAPOSO, estado civil solteiro, 
profissão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/04/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Boaventura Resendes Raposo 
e de Maria Goreti Paiva Raposo. A pretendente: FLÁVIA LEME AMADEU, estado 
civil solteira, profissão advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/06/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rinaldo Amadeu 
e de Wilma Leme Amadeu.

O pretendente: RICARDO MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão lider de atendi-
mento, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/04/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Marques Felipe e de Sonia Maria Marques. 
A pretendente: APARECIDA ROCHA CARNEIRO, estado civil solteira, profi ssão as-
sistente administrativo, nascida em Pariquera-Açu - SP, no dia 08/12/1976, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Guido Fernandes Carneiro e 
de Liamara Rocha Carneiro.

O pretendente: PEDRO AUGUSTO SANTOS NEGRÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
desenhista, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/02/1996, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Luis Gonçalves Negrão e de Bernardete de 
Lima Santos Negrão. A pretendente: BIANCA VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em Santo André - SP, no dia 16/02/1998, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Cursino da Silva e de 
Michelle Aparecida Vieira.

O pretendente: ALEX FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de sistemas, nascido em Indaiatuba - SP, no dia 06/05/1992, residente 
e domiciliado em Indaiatuba - SP, fi lho de Ciro Francisco do Nascimento Junior e de 
Deuzira Soares do Nascimento. A pretendente: DANIELA ALVES DE LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/11/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Uirapuan Alves de Lima e de 
Maria Gonçalves Pereira.

O pretendente: LUCAS CORDEIRO REGUIN DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/04/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Misael de Souza Silva e de Tatiane Reguin da 
Silva. A pretendente: JULIA MACHADO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em Santa Rita de Caldas - MG, no dia 20/12/1996, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marciel Machado e de Barbara de Oliveira 
Carlos Machado.

O pretendente: WILLIAM FERREIRA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão con-
trolador de entrada e saida, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/02/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João de Jesus e de Elna Ferreira 
de Jesus. A pretendente: MAYZA MARQUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
agente de atendimento, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/10/1990, residente e do-
miciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de João Inocencio da Silva e de Carmem 
Marques da Silva Filha.

O pretendente: THIAGO MELHEM RIGHETTI, estado civil divorciado, profi ssão gerente 
de TI, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/02/1982, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Eduardo Mielle Righetti e de Terezinha de Jesus 
Melhem Righetti. A pretendente: CLAUDIA POZZATO RIBEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/01/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Ribeiro e de Magali 
Teresa Pozzato Ribeiro.

O pretendente: FLORISVALDO LOPES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido em Nossa Senhora das Graças - PR, no dia 31/05/1958, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Lorival Lopes de Souza e de Almerinda Leo-
terio. A pretendente: VERA LUCIA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão professora, 
nascida em Espinosa - MG, no dia 21/04/1957, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Silva e de Rosa Ramalho.

O pretendente: JOEL GRUNENBERG ALVES REIS NETO, estado civil solteiro, profi s-
são empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/02/1991, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Joel Grunenberg Alves Reis Junior e de Rosana 
Zanelli Reis. A pretendente: BRUNA BRESQUI CORREA, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/12/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Correa e de Claudia da Silva Bresqui Correa.

O pretendente: ROSARIO D´AGOSTINO, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 31/07/1965, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Vito Michele D´Agostino e de Adelina Amendola D´Agostino. A 
pretendente: LUCELIA MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão comerciária, 
nascida em Alagoinha - PE, no dia 17/05/1964, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Jose da Silva e de Maria Nelizinha da Silva.

O pretendente: RODRIGO HENRIQUE ANUEL VENTURA, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/10/1969, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Anuel Ventura e de Irasilvia 
Antonia Fernandes Ventura. A pretendente: KELI CRISTINA DE MORAES, estado civil 
viúva, profi ssão corretora, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/04/1970, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Manoel de Moraes e de 
Maria Aparecida de Moraes.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: WILLIAM DE PAULA SANTOS, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Mauá, SP, data-nascimento: 16/04/1989, residente e domiciliado no 
Parque São Lucas, São Paulo, SP, fi lho de Edson Selistrino dos Santos e de Sidineia 
de Paula Selistrino dos Santos. A pretendente: CAMILA CHAGAS DE OLIVEIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/08/1991, residente e domiciliada no Parque Residencial Oratorio, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Aparecido de Oliveira e de Dejanira Aparecida das Chagas Oliveira.

O pretendente: ALAN NUNES ARGENTIN, profi ssão: técnico de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Utinga, Santo André, SP, data-nascimento: 21/07/1989, 
residente e domiciliado na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Argentin e de Hilda 
Benedita Nunes Argentin. A pretendente: DANIELE HAMMERL OLIVEIRA, profi ssão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/07/1985, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de Felisberto 
Aparecido Oliveira dos Santos e de Solange Hammerl Oliveira.

O pretendente: JOSÉ EVERTON BORGES DOS SANTOS, profi ssão: ajudante de 
instalação de rede, estado civil: solteiro, naturalidade: em Itabaianinha, SE, data-
nascimento: 23/01/1986, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho 
de Evilson dos Santos e de Maria Eurides Borges. A pretendente: NAYARA DA SILVA 
MARCELLO, profi ssão: auxiliar de loja, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1998, residente e domiciliada na Vila Prudente, São 
Paulo, SP, fi lha de Alexandre Marcello e de Rosimeire Pereira da Silva.

O pretendente: AILTON DA SILVA, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1995, residente e domiciliado 
na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Severino da Silva e de Maria da Conceição 
da Silva. A pretendente: GEOVANNA ROSA DA SILVA BARBOSA, profi ssão: designer 
de sombrancelhas, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 04/05/1998, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de 
Rudnei Pinto Barbosa e de Wanderlea Rosa da Silva.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: FREDERICO MIGUEL MARTINS FERRÃO RODRIGUES, de naciona-
lidade portuguêsa, solteiro, gestor de hoteleiro, natural de Oeiras, Lisboa, Portugal, no 
dia (17/06/1990), residente e domiciliado na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lho de Luis 
Filipe Ferrão Rodrigues e de Ana Maria Francisco Martins. A pretendente: JULIA PILATTI, 
de nacionalidade brasileira, solteira, empresária, natural nesta Capital, Vila Madalena, 
SP, no dia (25/09/1990), residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo, SP, fi lha 
de Osmar Pilatti e de Terezinha Brainer.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: VANDERLEI CUNHA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão pedrei-
ro, nascido em Anage, BA, no dia (04/03/1966), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Joaquim Bispo da Silva e de Maria Souza Cunha. A pretendente: ELENICE 
MARTIRIO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão aux.limpeza, nascida em Po-
ço-Maceio, AL, no dia (28/05/1972), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Alvacy Paulino dos Santos e de Cicera Helena Martirio.

O pretendente: WELLINGTON BRUNO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão estoquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/10/1984), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de João Pereira da Silva e de Ana Luzia da Silva. A pre-
tendente: ADRIANE THEODORO CIRINO, estado civil divorciada, profi ssão doméstica, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/07/1994), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Adriano Cirino e de Neide Theodoro Cirino.

O pretendente: JONATAS BRAZ, estado civil solteiro, profi ssão monitor de segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/07/1990), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Elio Braz e de Rozangela Maria Gomes Braz. A pretendente: MI-
CHELE XIMENES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nasci-
da em São Paulo, SP, no dia (04/03/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Raimundo Gomes da Silva e de Antonia Ximenes Aragão da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE CAETANO URBANO, estado civil divorciado, profi ssão 
maquinista, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/08/1979), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Urbano Neto e de Isaura Caetano Urbano. VIVIANE 
PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão ofi cial de manutençao eletrica, 
nascida em Capelinha , MG, no dia (23/04/1990), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Vicente Luiz de Oliveira e de Vicentina Pereira de Oliveira.

O pretendente: ANTONIO LUIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Tacaratu, PE, no dia (04/05/1962), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de Joana Maria da Conceição. A pretendente: MARIA LUCIA DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão agente operacional, nascida em Poracatú, PR, no dia 
(19/02/1963), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José João da Silva e 
de Lindinalva Madalena dos Santos.

O pretendente: JONATHAN KIN INSOLITE CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de telemarketing, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (17/04/1997), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Fabio Franco Correia e de Erika 
Melissa Nagatani Insolite Correia. A pretendente: AMANDA GOMES DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, 
no (10/07/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wilson Gomes de 
Oliveira e de Josefa dos Santos Oliveira.

O pretendente: FELIX CHUKWUNONYE IZUNWANNE, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Nkume-Nigeria, no dia (20/02/1979), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Felix Izunwanne e de Felica Izunwanne. A pretendente: CA-
MILA DA SILVA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão lider de limpeza, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (21/07/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Lourival Ribeiro e de Elizete Garcia Da Silva.

O pretendente: JOÃO DANIEL ALMEIDA SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/05/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Juscenildo Ribeiro Santana e de Marli Maria De Almeida Santa-
na. A pretendente: JULIANA CRISTINA GALZO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
juridico, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/08/1993), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Janio Carlos Galzo e de Ivanilda Lima E Silva Galzo.

O pretendente: ROBERTO MENDOZA FRIAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Bayambang-Província De Pangasinan Filipinas, no 
dia (10/11/1968), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Loreto Frias e de 
Espirita Mendoza. A pretendente: ELIETE DE JESUS ALMEIDA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Cansanção, BA, no dia (26/01/1974), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Tito de Almeida e de Erotildes 
Maria Almeida.

O pretendente: MARCUS VINICIUS YAMADA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi s-
são assistente administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1993), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Neves Rodrigues e de Sonia Yamada 
Serejo. A pretendente: ALINE RIBEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
fotografa, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/09/1994), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Francisco de Oliveira e de Zilda Ribeiro dos Santos Oliveira.

O pretendente: RODRIGO SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/10/1995), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Rosalvo Rodrigues da Silva e de Lucia Cleide de Souza. A pretendente: 
TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (08/06/1999), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Lucinelia Rodrigues de Souza.

O pretendente: MICHAEL BARBOSA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão aj.pe-
dreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/12/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Miroel Barbosa de Souza e de Suzimara Ferreira de Souza. A preten-
dente: LUANA REGINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão aj.geral, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (07/10/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Jailson Jorge da Silva e de Josielma Regina Santos Silva.

O pretendente: EDSON FELIPE DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/05/1961), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de João Felipe dos Santos e de Terezinha Maria dos Santos. A pretendente: 
VERONICA LOPES CAVALCANTI, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Olinda, PE, no dia (15/05/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Carlos Lopes Cavalcanti e de Maria da Conceição Cavalcanti.

O pretendente: LUIS CARLOS DOS SANTOS ANDRADE, estado civil solteiro, pro-
fi ssão técnico de ar condicionado automotivo, nascido em São Paulo, SP, no dia 
(21/01/1999), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cosme Messias de An-
drade e de Neilde Ribeiro dos Santos. A pretendente: JÉSSICA SANTIAGO GOES, es-
tado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/05/2001), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Firmino de Goes e de Ana 
Paula Santiago Goes.

O pretendente: CÁIO CÉSAR DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/09/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Vagner de Paula e de Rozimeire Pacheco Silva de Paula. A pretendente: 
BRUNA NATANNY SOUZA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (30/04/1991), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Edilson Santos Souza e de Lucineide Maria Souza.

O pretendente: LEANDRO RICARTE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão téc-
nico de leitura e entrega, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1991), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Amaro de Oliveira e de Josefa Vieira Ricarte. 
A pretendente: RAYSSA GABRIELLY LIMA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão assis-
tente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/02/1997), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Aelio Silva Souza e de Ana Marta Da Silva Lima Souza.

O pretendente: THIAGO RODRIGO PAVÃO, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
de vendas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (08/04/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Domingos Carlos Pavão e de Rosa De Fatima Olivatti Pa-
vão. A pretendente: NAYARA JÉSSICA FAZZOLARO, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/04/1990), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Fazzolaro Filho e de Maria Aparecida 
Simas Fazzolaro.

O pretendente: OSNAR FERMINO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
cobrador de ônibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/03/1990), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, fi lho de Otacilio Fermino Santos e de Maria Lurdes Santos. 
A pretendente: CAMILA DE JESUS ANTONIO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/09/1995), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Caetano Antonio e de Marinalva Rosa de Jesus.

O pretendente: RONI ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (19/08/1985), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Jose Jocenildo Barbosa de Araujo e de Zenilda Camargo de Amorim Araujo. A 
pretendente: VALCILENE DE ALMEIDA MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão ar-
rumadeira, nascida em Belém, PA, no dia (18/06/1991), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de José Galdino Moreira e de Erodith Moreira De Almeida.

O pretendente: ANDERSON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Franco da Rocha, SP, no dia (19/03/1990), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Genival da Silva e de Raqueline Maria da Silva. A pretendente: PAULICEIA 
DE LIMA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão aux.produção, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (05/06/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Do-
mingos de Morais Barbosa e de Francisca Angela de Lima Barbosa.

O pretendente: ANTONIO EDGAR GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
cortador, nascido em Assaré, CE, no dia (27/01/1984), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Maria Lucia Gomes da Silva. A pretendente: DÉBORA VIRGINIA 
DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão balconista, nascida em Recife, PE, no dia 
(09/09/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lamartine Florentino 
da Silva e de Luzinete Virginia da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE ZIWIAN, estado civil solteiro, profi ssão profi ssional aero-
nautico, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/01/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Estevam Luiz Ziwian e de Zilda Leia Jamnik Ziwian. A pretendente: 
ALINE DA SILVA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão tecnica espirometria, nasci-
da em São Paulo, SP, no dia (21/10/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Linaldo Martins e de Suely Maria da Silva Martins.

O pretendente: RODRIGO LANDIM CAMPOI, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de acabamento, nascido em Guarulhos, SP, no dia (07/08/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Nelson Vanderlei Campoi e de Silvana Landim Ferreira Cam-
poi. A pretendente: DANUBIA TORRES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de monitoramento, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/07/1988), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Osvaldino Antonio dos Santos e de Maria Geneci 
Torres dos Santos.

O pretendente: ALBERTO BATISTA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão assis-
tente administrativo, nascido em Taboão da Serra, SP, no dia (05/07/1985), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aristeu Alves de Sousa e de Rita de Oliveira Ba-
tista Sousa. A pretendente: BIANCA APARECIDA COLLASSO FERREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão bancaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/11/1992), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alex Sandro Collasso Ferreira e de Claudia 
Aparecida Collasso Ferreira. 

O pretendente: RICARDO CLARO DOMINGUES, estado civil solteiro, profi ssão auto-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/08/1977), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Fernando Antonio Domingues e de Lucibela Lima Dias. A preten-
dente: DAYANE AMARAL GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
contadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/06/1987), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Gonçalves dos Santos Filho e de Edinalva Amaral Ri-
beiro dos Santos.

O pretendente: JOÃO PAULO LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autono-
mo, nascido em Timon, MA, no dia (20/09/1995), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Josimar Alves da Silva e de Maria Elizabete De Sousa Lima. A pretendente: 
EVELYN KATE DOS SANTOS NUNES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão recep-
cionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/09/1997), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Valdivino Nunes Pereira e de Vilma Lucia Dos Santos Nunes.

O pretendente: MAURICIO RUFINO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão dentis-
ta, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/04/1983), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, fi lho de Jose Rufi no de Sousa e de Vanda Rodrigues de Sousa. A pretendente: 
ISABELA CARDOSO REMEDIO, estado civil solteira, profi ssão protetica, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (29/06/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Renato Remedio e de Edna Ferreira Cardoso Remedio. 

O pretendente: EDNEI NOVAIS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/06/1972), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Elias Correia de Souza e de Maurina Gomes de Novais. A pretendente: 
CARLA AUGUSTA FARIAS DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão ajudante de 
produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/05/1978), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Oliveira da Silva e de Marta Farias da Silva.

O pretendente: ALDENISIO ZUMBA DE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão con-
ferente, nascido em Buique, PE, no dia (29/05/1991), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Waldenisio Beserra de França e de Maria de Fatima Zumba da Silva. 
A pretendente: ADRIANA DOS REIS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/02/1996), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Damião dos Reis Silva e de Maria Anunciada dos Reis Santos. 

O pretendente: ÉMERSON MONTEIRO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi s-
são autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Edson Galdino do Nascimento e de Selma Monteiro do 
Nascimento. A pretendente: STEFANI PEREIRA PIRES, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de crédito, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/07/1998), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sergio Navarro Pires e de Magda Pereira Mendes.

O pretendente: ADEMILSON SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletri-
cista, nascido em Pindobaçu, BA, no dia (06/01/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Sebastião Lopes da Silva e de Carminha dos Santos Silva. A preten-
dente: EDIVANIA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em Pindobaçu, BA, no dia (25/04/1978), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Antonio dos Santos e de Edite Ferreira dos Santos.

O pretendente: FAUSTO IVANILDO DE SOUSA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1980), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Fausto Ivanildo de Sousa e de Auxiliadora Maria de Sousa. A 
pretendente: TATIANA LOPES DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (19/10/1977), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Mauro Lopes dos Reis e de Deise Lopes dos Reis.

O pretendente: VALERIO DE DEUS LEÃO, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/09/1977), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Veraldino Mendes Leão e de Laura de Deus Leão. A pretendente: SIMONE 
CARVALHO DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão aux.enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (01/11/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Jose de Oliveira e de Elisinete Carvalho de Oliveira. 

O pretendente: WILLIAM CARMO DE MORAES, profi ssão: policial municipal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1978, residente 
e domiciliado no Jardim das Flores, São Paulo, SP, fi lho de Ilton Alves de Moraes e 
de Maria do Carmo Moraes. A pretendente: LUCIANA COSTA DA SILVA, profi ssão: 
bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 20/09/1978, residente e domiciliada na Vila Ema, São Paulo, SP, fi lha de 
José Breves da Silva e de Maria Aparecida Costa Silva.

O pretendente: PAULO CESAR PIRES JUNIOR, profi ssão: professor de história, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
19/03/1992, residente e domiciliado na Vila Industrial, São Paulo, SP, fi lho de Paulo 
Cesar Pires e de Claudia de Oliveira Costa Pires. A pretendente: REBECA OLIVEIRA 
BARBOSA, profi ssão: fotógrafa, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano 
do Sul, SP, data-nascimento: 13/11/1993, residente e domiciliada na Vila Industrial, São 
Paulo, SP, fi lha de Abrahão Ferreira Barbosa e de Solange Oliveira Barbosa.

O pretendente: SANDRO ALVES SANTOS, profi ssão: técnico eletrônico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 21/08/1971, 
residente e domiciliado no Sítio Pinheirinho, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves dos 
Santos e de Marlene Penteado Santos. A pretendente: SARA SAID NASCIMENTO, 
profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 17/02/1975, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de 
Ozeas do Nascimento e de Aparecida de Lourdes Mathias Nascimento.

O pretendente: RODRIGO ALVES SCALCO, profi ssão: biomédico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 18/06/1985, residente 
e domiciliado em Santo André, SP, fi lho de Valdir Valter Scalco e de Neide Alves da 
Silva Scalco. A pretendente: MARIA ADAILA FELIX MUNIZ, profi ssão:, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Viçosa do Ceará, CE, data-nascimento: 17/12/1989, residente 
e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Adaias Alves Muniz e de Francisca 
Felix Muniz.

O pretendente: ROGERIO SEGECS, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1977, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Celso Segecs e de Nilda Elena 
Segecs. A pretendente: PATRÍCIA NEVES PEREIRA, profi ssão: contadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Brasília, DF, data-nascimento: 09/07/1981, residente e 
domiciliada em Brasília, DF, fi lha de Abelino Pereira da Silva e de Regina Neves. 3ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0000123-

54.2012.8.26.0009 A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dra. Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a LEONARDO RAITER PAES, CPF 335.952.688-06, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando a cobrança da importância 
de R$ 13.465,58, referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais em benefício do 
requerido no ano letivo de 2007, com mensalidades vencidas e não pagas e ao cheque devolvido nº 
000040, do Banco Banespa, agência 0001, Conta 679202, no valor de R$ 880,93, dado em 
pagamento. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, 
devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 5% do 
valor da causa, ou apresente embargos monitórios, nos termos do artigo 701 do Novo Código de 
Processo Civil, sob pena de constituição de título executivo judicial. O réu será isento do pagamento 
de custas processuais se cumprir o mandado no prazo acima assinalado. Fica o réu advertido de que, 
não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima mencionado, o débito será acrescido de multa 
de 10% e, também, de honorários de advogado de 10% (artigo 523, §1º do Novo Código de Processo 
Civil). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000844-
05.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
VIACAO IBIRAPUERA LTDA., CNPJ 02.716.517/0001-07, que lhe foi proposta uma ação de 
cobrança, de Procedimento Comum, por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG), 
requerendo em síntese a condenação da Ré ao pagamento de R$ 148.560,35 (em 01/12/2014), 
decorrente de despesa suportada pela autora nos autos da ação trabalhista nº 
02573200301502007 que tramitou na 15ª Vara do Trabalho da Capital, SP. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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Continua

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Página 11São Paulo, quarta-feira, 18 de abril de 2018

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
        

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

DIOGO ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/195.FLS.132 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e noventa e um (27/08/1991), residente e 
domiciliado Rua Luís Pereira Brandão, 35, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Paulo de Almeida e de Severina Dias Assumpção. NICOLY CRISTINA RI-
BEIRO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Santo André, 
neste Estado (CN:LV.A/244.FLS.177V PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e um de junho de mil novecentos e noventa e cinco (21/06/1995), residente e 
domiciliada Rua Luís Pereira Brandão, 35, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Alexandro Augusto Pereira e de Marlene Ribeiro.

WIRES JOSÉ JESUS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV-A-090,FLS.253-2º OFÍCIO DE ITABUNA/BA), 
Itabuna, BA no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa (16/01/1990), 
residente e domiciliado Avenida Caititu, 2224, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Rosa da Silva e de Maria José de Jesus. 
RAFAELA SANTOS ROSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste 
Distrito (CN:LV-A-299,FLS.078V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de janei-
ro de mil novecentos e noventa e oito (05/01/1998), residente e domiciliada Avenida 
Caititu, 2224, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Adriana Santos Rosa.

MICHAEL DUTRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão agente operacional de esta-
ção, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/077.FLS.036-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa e um (04/08/1991), residente 
e domiciliado Estrada Morro dos Olhos D'Agua, 212, casa 01, Jardim Marabá, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Jesus Santos e de Fatima Viana Dutra Santos. 
ADRIELE XAVIER PALMITO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/278.FLS.137 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de maio de mil novecentos e noventa e sete (17/05/1997), residente 
e domiciliada Estrada Morro dos Olhos D'Agua, 212, casa 01, Jardim Marabá, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Brito Palmito e de Eva Xavier.

JOSE RODRIGUES FERREIRA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/020.FLS.172-VILA MATILDE/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e cinquenta e quatro (30/06/1954), 
residente e domiciliado Rua Encontros e Despedidas, 61, Conjunto Habitacional Águia 
de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Rodrigues Ferreira e de Terezinha 
de Jesus Barros. HELENITA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/049.
FLS.070-1° OFÍCIO DE ITABUNA/BA), Itabuna, BA no dia vinte e nove de abril de mil 
novecentos e cinquenta e três (29/04/1953), residente e domiciliada Rua Encontros e 
Despedidas, 61, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Rodrigues e de Maria Romana da Conceição.

GIOVANNY HERESON DOS SANTOS MELO, estado civil solteiro, profi ssão revestidor 
de tecido II, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/337.FLS.219-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa e nove (16/03/1999), 
residente e domiciliado Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 23, casa 01, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Flavio Barros de Melo e de 
Maria de Lourdes dos Santos. ESTEFANI PESSOA EVANGELISTA, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná (CN:LV.A/036.
FLS.280 LARANJEIRAS DO SUL/PR), Laranjeiras do Sul, PR no dia doze de outubro de 
mil novecentos e noventa e nove (12/10/1999), residente e domiciliada Rua Jerônimo 
de Abreu do Vale, 23, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Denilson Gonçalves Evangelista e de Viviane Laurentino Pessoa.

PALOMA DE MENEZES ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/425.FLS.284-1° SUBDISTRITO 
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia cinco de 
julho de mil novecentos e noventa e quatro (05/07/1994), residente e domiciliada Rua 
José Dias Velho, 218, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Enezio Almeida Fonseca e de Joscilei Pereira de Menezes. JÉSSICA ALVES 
DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/269.
FLS.212-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de janeiro de mil nove-
centos e noventa e sete (24/01/1997), residente e domiciliada Rua José Dias Velho, 
218, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Naciel 
Silveira de Lima e de Eleni Alves da Silva.

FILIPE DA SILVA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão técnico em segurança do 
trabalho, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (07/12/1985), residente e domiciliado Avenida dos 
Agapantos, 92, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Jose Adilson da Silva e de Maria Elaine Pedro da Silva. FABIANE OLIVEIRA 
GARIJO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
três (03/01/1983), residente e domiciliada Avenida dos Agapantos, 92, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Garijo e de 
Divaniura de Marchi Oliveira Garijo.

LUIZ FELIPE CUSTÓDIO DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (10/09/1984), residente e domiciliado Rua Sebastião Miguel da Silva, 
250, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Gomes dos Reis e de 
Benedita Zélia Custódio dos Reis. CARLA FADEL KARPUK, estado civil solteira, pro-
fi ssão contadora, nascida em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
RJ no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e noventa (16/02/1990), residente e 
domiciliada Rua Tereza de Melo Franco Ridel, 165, Jardim Terezópolis, 1º Subdistrito de 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lha de Robert Karpuk e de Eliane Aparecida 
Fadel Karpuk. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º 
Subdistrito Guarulhos, neste Estado.

ANDRÉ LUPPI, estado civil divorciado, profi ssão bancário, nascido em Ribeirão Pires, 
neste Estado, Ribeirão Pires, SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos e oitenta 
e dois (01/10/1982), residente e domiciliado Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 50, 
bloco F, apartamento 25, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Frederico Roberto Luppi 
e de Vilma Zacarias Luppi. FABIANA RODRIGUES BEZERRA, estado civil divorciada, 
profi ssão bancária, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de 
novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (16/11/1985), residente e domiciliada Rua 
Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 50, bloco F, apartamento 25, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Bosco Rodrigues Bezerra e de Maria do Carmo Bezerra.

JOSIMAR DE ARAUJO COSTA, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, nascido 
em Itaueira, Estado do Piauí, Itaueira, PI no dia vinte e oito de abril de mil novecentos 
e cinquenta e cinco (28/04/1955), residente e domiciliado Rua Manuel de Mata Sá, 
214, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz 
de Araujo Costa e de Maria de Araujo Costa. GEUZA DUTRA DOS SANTOS, estado 
civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em Piranhas, Estado do Rio Grande do 
Norte, Piranhas, RN no dia vinte e sete de março de mil novecentos e sessenta e seis 
(27/03/1966), residente e domiciliada Rua Manuel de Mata Sá, 214, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gercival Dutra de Oliveira e 
de Maria Estevão dos Santos.

LÁZARO DE SOUSA CLARO, estado civil divorciado, profi ssão cobrador de ônibus, 
nascido em Araripina, Estado de Pernambuco, Araripina, PE no dia primeiro de junho 
de mil novecentos e oitenta e um (01/06/1981), residente e domiciliado Rua Rock 
Estrela, 498, casa 03, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de João José Claro e de Anna Miranda de Sousa. DÁFINE PAULA DA SIL-
VA, estado civil solteira, profi ssão faxineira, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/300.
FLS.084-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de janeiro de mil novecentos 
e noventa e oito (19/01/1998), residente e domiciliada Rua Rock Estrela, 498, casa 03, 
Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciana 
Aparecida da Silva.

JULIO CESAR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, 
nascido em Jacareí, neste Estado (CN:LV.A/044.FLS.097 ITAQUERA/SP), Jacareí, 
SP no dia dois de abril de mil novecentos e setenta e dois (02/04/1972), residente e 
domiciliado Rua dos Tilburis, 162, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Aparecida Regina dos Santos. EDNA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão servente de limpeza, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia vinte de maio de mil novecentos e setenta e três (20/05/1973), residente e 
domiciliada Rua dos Tilburis, 162, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Rodrigues dos Santos e de Ana Maria de Jesus.

DIEGO SOARES SOBRINHO, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/131.FLS.029 LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia dezoito de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (18/10/1985), resi-
dente e domiciliado Rua Bernardino Prudenti, 87, bloco B, apartamento 12, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laercio de Madureira 
Sobrinho e de Irma Cristina Soares de Madureira. KAREN STEPHANIE OLIVEIRA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Ferraz 
de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/111.FLS.088-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (27/12/1988), resi-
dente e domiciliada Rua Bernardino Prudenti, 87, bloco B, apartamento 12, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Danilo Alves Silva 
e de Vera Lucia Oliveira Silva.

JOÃO EDUARDO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil novecentos e 
oitenta e seis (04/07/1986), residente e domiciliado Travessa Padre José Vidigal, 27, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Viana dos Santos e de 
Marlene Maria Eduardo dos Santos. ZILDA CALDEIRA DE ARAUJO, estado civil viúva, 
profi ssão camareira, nascida em Icaraima, Estado do Paraná, Icaraima, PR no dia vinte 
e nove de abril de mil novecentos e oitenta e um (29/04/1981), residente e domiciliada 
Travessa Padre José Vidigal, 27, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Sebastião Trindade da Silva e de Leonilda Augusta Caldeira da Silva.

RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/125.FLS.142-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e três de abril de mil novecentos e noventa (23/04/1990), residente e domiciliado Rua 
Bignônia, 112, casa 02, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos 
Cristovão de Oliveira e de Rosana Alves da Silva. ANA CAROLINE DE OLIVEIRA 
BRANCHER, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Machado, Estado 
de Minas Gerais (CN:LV.A/075.FLS.189-MACHADO/MG), Machado, MG no dia onze de 
janeiro de mil novecentos e noventa (11/01/1990), residente e domiciliada Rua Bignônia, 
112, casa 02, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sérgio Luiz Brancher 
e de Maria Iraneide de Oliveira Brancher.

BRUNO SOARES DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão pastor, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/168.FLS.104-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de setembro 
de mil novecentos e noventa e dois (18/09/1992), residente e domiciliado Travessa José 
Viana Boaventura dos Santos, 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adão Francisco de 
Araujo e de Gislene Soares de Araujo. MÔNICA CARLA QUARESMA, estado civil divor-
ciada, profi ssão recepcionista, nascida em Canguaretama, Estado do Rio Grande do Norte, 
Canguaretama, RN no dia três de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (03/06/1985), 
residente e domiciliada Travessa José Viana Boaventura dos Santos, 03, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Carlo Quaresma e de Francisca da Silva Quaresma.

FERNANDO BARRETO DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
vendas, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A 217,FLS.106-LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e noventa e três (10/09/1993), 
residente e domiciliado Estrada Itaquera-Guaianazes, 974, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Barreto da Silva e de Patricia de Mello 
Augusto Fernandes. LUCIANA BATISTA DOS SANTOS DAMASCENO, estado civil 
divorciada, profi ssão professora, nascida em Santo André, neste Estado, Santo André, 
SP no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e oitenta e oito (25/05/1988), residente 
e domiciliada Rua Franco Leoni, 114, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Nilson Damasceno e de Eliete Batista dos Santos.

DAGMAR SILVANO DOS SANTOS ALVES, estado civil solteiro, profi ssão assessor 
comercial, nascido em Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.185-MOOCA/
SP), São Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e noventa e dois (05/05/1992), 
residente e domiciliado Rua Torquato Ponte Lima, 32, casa 02, Jardim Marabá, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Alves da Rocha e de Fatima Aparecida dos Santos. 
PÂMELA RAMOS COUTINHO SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/097.FLS.298-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de junho de mil novecentos e oitenta e sete (29/06/1987), residente e domiciliada Rua 
Torquato Ponte Lima, 32, casa 02, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Coutinho Silva e de Maria Fernanda Ramos Coutinho Silva.

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão programador ferra-
menteiro, nascido em Ibiassucê, Estado da Bahia (CN:LV.A/018.FLS.541-IBIASSUCÊ/
BA), Ibiassucê, BA no dia vinte e três de março de mil novecentos e sessenta e nove 
(23/03/1969), residente e domiciliado Rua Damásio Pinto, 1226, casa A, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Francisco dos Santos e de 
Corina Angelica dos Santos. NILZETE PEREIRA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
embaladora, nascida em Contendas do Sincorá, Estado da Bahia (CN:LV.A/018.FLS.049 
TANHAÇU/BA), Contendas do Sincorá, BA no dia trinta de janeiro de mil novecentos e 
setenta e seis (30/01/1976), residente e domiciliada Rua Damásio Pinto, 1226, casa A, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Nunes Oliveira 
e de Maria Nilza Oliveira.

EDE GOMES, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em São Paulo - Capi-
tal, São Paulo, SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e cinquenta e três 
(01/09/1953), residente e domiciliado Rua Emílio Serrano, 129, apartamento 22-C, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Gomes e de 
Maria Fabrega Martinez. MARIA PAULA VITOR, estado civil solteira, profi ssão vigilante, 
nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/122.FLS.124V-SAÚDE/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de abril de mil novecentos e setenta e dois (08/04/1972), residente 
e domiciliada Rua Emílio Serrano, 129, apartamento 22-C, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Terezinha Vitor.

JORGE PAULO BARBOZA DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão funcionário pú-
blico aposentado, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
dezesseis de julho de mil novecentos e sessenta e seis (16/07/1966), residente e domiciliado 
Rua Francisco Alarico Bérgamo, 311, casa 07, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Edmilson Luiz de Sousa e de Amelita Barboza de Sousa. ANGELICA MIGLIORI 
DOS SANTOS, estado civil viúva, profi ssão auxiliar de consultório dentário, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de maio de mil novecentos e setenta e dois 
(04/05/1972), residente e domiciliada Rua Francisco Alarico Bérgamo, 311, casa 07, Vila 
Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oswaldo Migliori e de Schirley da Rosa Migliori.

GUSTAVO FERNANDES NUNES, estado civil solteiro, profi ssão atendente de farmácia, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/225.FLS.133V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de maio de mil novecentos e noventa e cinco (17/05/1995), residente 
e domiciliado Rua São Teodoro, 923, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Joaquim Benedito Nunes Filho e de Josineide Fernandes Cabral. KARINA DA 
SILVA ALVES, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/176.FLS.120-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e três (07/02/1993), residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 
798, bloco A, apartamento 24, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geovan de Santana 
Alves e de Nilza Celestino Silva.

FABIO ALVES LOPES, estado civil solteiro, profi ssão promotor de vendas, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/173.FLS.067-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois 
de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (02/12/1992), residente e domiciliado 
Avenida Flor da Abissínia, 06, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Gilson Alves Lopes e de Eliana Maria dos Santos Lopes. TAMARA SENHORA PINTO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV.A/357.FLS.198 SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de outubro de mil novecentos e noventa e três (25/10/1993), residente e domiciliada Rua 
Manhã de Estio, 39, Jardim das Camélias, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Uebister 
Neto Pinto e de Maria Senhora Pinto.

WALDEIR JOSÉ COSTA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão gerente, nascido 
em Goianinha, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/036.FLS.264-GOIANINHA/
RN), Goianinha, RN no dia cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta (05/12/1980), 
residente e domiciliado Rua Sestílio Melani, 467, Conjunto Habitacional A E Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Costa Ferreira e de Maria das Dores Ferreira. 
MARIA DE FATIMA FERREIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Pilão Arcado, Estado da Bahia (CN:LV.A/003.FLS.204 PILÃO ARCADO/BA), Pilão Arcado, 
BA no dia treze de maio de mil novecentos e setenta e quatro (13/05/1974), residente e 
domiciliada Rua Sestílio Melani, 467, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Domingos Mariano dos Santos e de Genilda Ferreira da Silva.

FRANCISCO VECCHIO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão instalador de acessorios, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-241,FLS.036-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta e oito (26/03/1988), 
residente e domiciliado Rua Pássaro Preto, 1729, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves Barbosa e de Cristina Vecchio. 
SIMONE LIANO, estado civil divorciada, profi ssão comerciante, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de julho de mil novecentos e 
oitenta e três (16/07/1983), residente e domiciliada Rua Pássaro Preto, 1729, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Geraldo Liano 
e de Rosangela Ramos da Silva.

IGOR ISRAEL SANCHEZ, estado civil solteiro, profi ssão analista de logística, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/076.FLS.048 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de 
junho de mil novecentos e oitenta e quatro (01/06/1984), residente e domiciliado Avenida 
Padre Francisco de Toledo, 319, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Marcel Antonio Sanchez e de Rosangela Rocha Sanchez. 
LAIS CRISTINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão faturista, nascida em 
Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/094.FLS.220V SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (20/02/1989), residente e 
domiciliada Rua Garcia Barco, 150, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Pedro Paulo dos Santos e de Rosa Papov dos Santos.

JOSÉ FERREIRA TAVARES FILHO, estado civil solteiro, profi ssão garçom, nascido em 
Patos, Estado da Paraíba (CN:LV.A/032.FLS.010V-3° DISTRITO DE DUQUE DE CAXIAS/
RJ), Patos, PB no dia dezoito de abril de mil novecentos e noventa e seis (18/04/1996), 
residente e domiciliado Rua São Teodoro, 432, apartamento 32, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira Tavares e de Alexsandra Martins Alves. 
AUCIONE FELIX DE ALENCAR, estado civil divorciada, profi ssão caixa, nascida em 
Catingueira, Estado da Paraíba, Catingueira, PB no dia vinte e seis de novembro de mil 
novecentos e setenta e nove (26/11/1979), residente e domiciliada Rua São Teodoro, 
432, apartamento 32, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Inácio Felix 
de Oliveira e de Odacir Leite de Alencar.

JOSILAN LOPES DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Barbalha, Estado do Ceará (CN:LV.A/055,fl s.166-vº Barbalha/CE), Barbalha, CE no dia 
dois de março de mil novecentos e oitenta e dois (02/03/1982), residente e domiciliado 
Rua Abelardo Luz, 03, A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lopes de Carvalho 
e de Maria Vandina Roberto de Carvalho. MARIA CRISTINA SEVERINO, estado civil 
solteira, profi ssão modelista, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/011,fl s.288-Itaquera/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de junho de mil novecentos e setenta e sete (05/06/1977), 
residente e domiciliada Rua Abelardo Luz, 03, A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Heitor Severino e de Cleusa Santos Severino.

ORLEANS THIAGO ROCHA CASARES, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-068,FLS.273 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e oito de março de mil novecentos e oitenta e cinco (28/03/1985), residente e domiciliado 
Rua Toledo Castelanos, 63, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João Luiz Casares e de Vera Lucia da Rocha Casares. TARCIANE DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-133,FLS.051-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa 
(01/10/1990), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 1866, casa 01, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Belo de Oliveira e de Marta Ferreira de Oliveira.

ODAIR ALMEIDA TAVARES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito 
de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (08/11/1985), residente e domiciliado 
Rua Neve da Bahia, 04, Conjunto Residencial José Bonifácio, São Paulo, SP, fi lho de 
João Tavares da Silva e de Rosely Ribeiro de Almeida. LARISSA VIANA BERNARDINO, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Subdistrito Vila 
Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/61,FLS.207V-VILA MATILDE-SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de março de mil novecentos e noventa e sete (19/03/1997), residente e do-
miciliada Rua Serra do Ouro Branco, 44, B, casa 01, Jardim Marabá, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Ray Bernardino e de Maria Aparecida Xavier Viana Bernardino.

MARCOS ANTONIO SILVA LOUZADO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/025.FLS.424 BRASILÂNDIA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e setenta e nove (27/06/1979), 
residente e domiciliado Rua Padre Frei Jorge Walter Nunes, 71, A, casa 01, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Louzado Santos e de 
Maria Divina Silva dos Santos. ELIZANA LOUZADO DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão doméstica, nascida em Milagres, Estado da Bahia, Milagres, BA no dia sete de 
maio de mil novecentos e setenta e seis (07/05/1976), residente e domiciliada Rua Padre 
Frei Jorge Walter Nunes, 71, A, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Dionizio Mendes Louzado e de Maria do Carmo Monteiro Louzado.

RICHARD TRAGINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-231,FLS.234V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (18/08/1995), 
residente e domiciliado Rua Doutor Mário Moura, 16, B, casa 01, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Aparecido Jobes dos Santos e de Clemilda Araujo 
dos Santos. ELOIZA SANTOS BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-367,FLS.127-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dois de março de mil novecentos e noventa e quatro 
(02/03/1994), residente e domiciliada Rua Flor de Pelicano, 183, casa 01, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aloisio Barbosa e de Simone Maria dos Santos.

MATHEUS FARIAS DO ROSARIO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de vidraceiro, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/431.FLS.047-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e noventa 
e seis (15/05/1996), residente e domiciliado Travessa Pé de Serra, 02, casa 01, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Bispo do Rosario e de Ana Cle-
cia Barbosa de Farias. BEATRIZ PEREIRA SOARES, estado civil solteira, profi ssão 
analista de crédito e cobrança, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital 
(CN:LV.A/222.FLS.117-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de abril 
de mil novecentos e noventa e sete (28/04/1997), residente e domiciliada Rua Praia do 
Pinhão, 51, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Borian Soares 
e de Neusa Pereira da Silva Soares.

DIEGO EDUARDO MOYSÉS, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/32,FLS.187 GUAIANASES-SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (05/09/1985), residente 
e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 1203, bloco 01, apartamento 42, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reynaldo Moyses e de Maria de Fatima Moyses. FRAN-
CINE NUNES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auditora de qualidade, nascida 
em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/342,FLS.188-1ºSUBDISTRITO SÃO 
BERNARDO DO CAMPO-SP), São Bernardo do Campo, SP no dia quinze de julho de 
mil novecentos e oitenta e nove (15/07/1989), residente e domiciliada Rua Agrimensor 
Sugaya, 1203, bloco 01, apartamento 42, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Erivaldo Lucio da Silva e de Francisca Nunes Ferreira.

JULIO CESAR SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-020,FLS.188V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
dezembro de mil novecentos e oitenta (22/12/1980), residente e domiciliado Rua Samira, 
49, Jardim Naufal, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aristides de Oliveira Santos e 
de Rita da Silva Santos. RODE FERREIRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-058,FLS.130 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de novembro de mil novecentos e oitenta e um (11/11/1981), 
residente e domiciliada Rua Lourenço da Rocha, 06, Jardim Aurora, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Maximiano Ferreira de Lima e de Maria do Carmo de Lima.

CLODOALDO DE LIMA BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão químico, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/403.FLS.060V-1° SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(05/11/1987), residente e domiciliado Rua José Henrique Tomaz de Lima, 164, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar de Carvalho Bezerra e de Cleonice Barbosa 
de Lima Bezerra. NATALIA FERREIRA DE MELO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Saloá, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/034.FLS.279-IATI/PE), Saloá, PE no 
dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (31/12/1995), residente 
e domiciliada Rua Brigadeiro Armando Trompowsky, 1004, Jardim Morumbi, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Alves de Melo e de Joelma Ferreira da Silva.

JOÃO PAULO FERREIRA CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Subdistrito Jardim América, nesta Capital (CN:LV.A/045.FLS.134V-JARDIM AMÉRI-
CA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(01/09/1987), residente e domiciliado Avenida Doutor Alberto Jackson Byington, 320, 
bloco 14, apartamento 41, Vila Menck, Osasco, neste Estado, Osasco, SP, fi lho de João 
Correia Neto e de Carmelita Ferreira Correia. TAMIRIS MARTINS DE LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão agente de negócios, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital 
(CN:LV.A/119.FLS.279V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil 
novecentos e noventa e um (20/07/1991), residente e domiciliada Rua Martinho de Brito, 
42, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alves de Lima 
e de Tania Martins de Lima.

FELIPE LUCIO FRADE, estado civil solteiro, profi ssão editor de arte, nascido em Subdistrito 
Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/53,FLS.280V CAMBUCI-SP), São Paulo, SP no dia nove 
de novembro de mil novecentos e oitenta e três (09/11/1983), residente e domiciliado Rua 
Virgínia de Miranda, 1096, bloco D, apartamento 73, Jardim Norma, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Carlos Eduardo Frade e de Mirian Lucio Frade. DHAIANE ARAUJO 
GIUNTINI, estado civil solteira, profi ssão bibliotecária, nascida em Subdistrito Santana, 
nesta Capital (CN:LV.A/29,FLS.191V-SANTANA-SP), São Paulo, SP no dia dez de junho 
de mil novecentos e oitenta e um (10/06/1981), residente e domiciliada Rua Virgínia de 
Miranda, 1096, bloco D, apartamento 73, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Claudio Alceste Giuntini e de Zenaide de Araujo Giuntini.

DANIEL GOIS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de farmácia, nas-
cido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 238,FLS.005-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (30/11/1995), 
residente e domiciliado Rua Ceará-Mirim, 43, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Elizeu Bispo dos Santos e de Luzia dos Santos Gois. AMANDA RIBEIRO DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV-A-305,FLS.024 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de março 
de mil novecentos e noventa e oito (17/03/1998), residente e domiciliada Rua Ponta de 
Lucena, 118, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvan José da Silva 
e de Marilene Ribeiro da Silva.

LUCAS VICTOR AZEVEDO COELHO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar jurídico, 
nascido em no Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/85,FLS.228V-CAMBUCI-SP), 
São Paulo, SP no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (13/02/1991), 
residente e domiciliado Rua Flor de Júpiter, 30, A, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Coelho e de Maria Aparecida de Azevedo Coelho. PRISCI-
LA LIMA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão compradora, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de abril de mil novecentos e oitenta e quatro 
(11/04/1984), residente e domiciliada Rua João Gomes Pereira, 245, Jardim Tietê, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lha de Walter Bezerra de Oliveira e de Maria Lima de Oliveira.

NILTON MEDRADO ALVES, estado civil divorciado, profi ssão ofi cial de jardinagem, 
nascido em Novo Acre, Município de Iramaia, Estado da Bahia, Iramaia, BA no dia dezoito 
de janeiro de mil novecentos e sessenta e um (18/01/1961), residente e domiciliado Rua 
Curiangos, 30, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Gilberto Firmino Alves e de Nilza Medrado Alves. SUZANA MARQUES PI-
MENTEL DA CRUZ, estado civil divorciada, profi ssão técnica da fazenda estadual, nascida 
em Lorena, neste Estado, Lorena, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e 
sessenta e quatro (22/06/1964), residente e domiciliada Rua Joapitanga, 203, casa 02, 
Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ameixoeiro da Cruz e de 
Maria Soledade Marques Pimentel.

JOÃO CARLOS PLATPIR JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/033.FLS.221-BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de julho de mil novecentos e oitenta (09/07/1980), residente 
e domiciliado Rua Maria Carlota, 204, apartamento 124, Vila Esperança, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de João Carlos Platpir e de Sueli Peres Platpir. JULIANA SILVA 
SÁ, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV.A/356.FLS.064-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia 
seis de maio de mil novecentos e oitenta e seis (06/05/1986), residente e domiciliada 
Travessa Pisa, 26, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo José de 
Sá e de Maria de Lurdes Silva Sá.

ALEX MARCIAL RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão pintor, nascido em Nova 
Fátima, Estado do Paraná, Nova Fátima, PR no dia dezoito de setembro de mil novecentos 
e sessenta e seis (18/09/1966), residente e domiciliado Rua Acaiacá, 463, casa 01, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Ribeiro e de Olga Ida Rodrigues 
Ribeiro. ROSE MAYRE MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Igaci, Estado de Alagoas, Igaci, AL no dia dois de julho de mil novecentos e setenta 
(02/07/1970), residente e domiciliada Rua Acaiacá, 463, casa 01, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco Silva e de Paula Maria dos Santos Silva.

JOARES LOPES CLARO, estado civil solteiro, profi ssão gerente de loja, nascido em São 
Roque, neste Estado (CN:LV.A/011.FLS.402-SÃO ROQUE/SP), São Roque, SP no dia oito 
de dezembro de mil novecentos e setenta e nove (08/12/1979), residente e domiciliado 
Rua Rio do Oeste, 136, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Walter Lopes Claro e de 
Maria dos Santos Claro. ANDREA TEODORO, estado civil divorciada, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez 
de outubro de mil novecentos e setenta e quatro (10/10/1974), residente e domiciliada 
Rua Rio do Oeste, 136, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Aparecido Teodoro 
e de Maria Regina Gonçalves Teodoro.

JOEL RIBEIRO DO VALE, estado civil divorciado, profi ssão estoquista, nascido em 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril 
de mil novecentos e setenta e nove (25/04/1979), residente e domiciliado Rua Peixoto 
Werneck, 863, Vila Nhocune, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ribeiro do 
Vale e de Maria dos Santos Bertholdo do Vale. MARCIA MARIA MENEZES CABRAL, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital 
(CN:LV.A/055.FLS.189V-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia doze de fevereiro 
de mil novecentos e setenta e um (12/02/1971), residente e domiciliada Rua Fernandes 
Tenório, 235, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Tavares Cabral e 
de Maria Lucidalva Menezes Cabral.

RAFAEL SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido em Sub-
distrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/100.FLS.057 BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de maio de mil novecentos e noventa (08/05/1990), residente e domiciliado 
Rua Pantanais do Mato Grosso, 302, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Rosemiro José Ferreira da Silva e de Vera Lucia Soares Santos. GABRIELA 
LEITE E SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de loja, nascida em Subdistrito 
Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.268-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (14/11/1994), residente 
e domiciliada Rua Antônio Freire da Silva, 70, Jardim das Camélias, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Luciano Rosa e Silva e de Maria Gilda Prado Leite e Silva.

GLEDSON SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/338.FLS.273-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (01/02/1993), 
residente e domiciliado Avenida Monsenhor Agnelo, 181, casa 03, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Edivaldo de Oliveira e de Maria Jocelia de Souza. 
JULIANA DE JESUS ALVES, estado civil solteira, profi ssão frentista, nascida em Pojuca, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/048.FLS.093-POJUCA/BA), Pojuca, BA no dia trinta e um de 
março de mil novecentos e noventa e cinco (31/03/1995), residente e domiciliada Avenida 
Monsenhor Agnelo, 181, casa 03, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Julio Alves e de Ivonete Maria de Jesus.

DENYS CAMILO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão técnico de telecomuni-
cações, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV A-345,FLS.027-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP, São Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e 
noventa e três (21/05/1993), residente e domiciliado Rua Cintra, 1203, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adeilton Mendes de Araujo e 
de Eliene Camilo dos Santos. THAIS ALVES DE SIQUEIRA PEIXOTO, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-304,FLS.048-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito 
(25/02/1998), residente e domiciliada Rua Cintra, 1203, casa 02, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Asplenio Ferreira Peixoto e de Elles 
Regina Alves de Siqueira Peixoto.
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Balanços, Atas, Editais 
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confi ança, ou ligue para
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netjen@netjen.com.br
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Francisco Marcio Ribas - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

MARCIO MARINHO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em radiologia médica, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/086.FLS.009 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze 
de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (12/11/1985), residente e domiciliado Rua Três 
Cântigos, 964, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Geraldo da Silva 
e de Maria Edna Marinho da Silva. PRISCILA DA CONCEIÇÃO QUINTILIANO, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/380.FLS.102V 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e sete (15/02/1987), residente e domiciliada Rua Três Cântigos, 964, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flavio Joaquim Quintiliano e de Sandra Regina da Conceição.

ANTONIO APARECIDO LUIZ, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de almoxarifado, 
nascido em Pacaembu, neste Estado, Pacaembu, SP no dia vinte e oito de janeiro de 
mil novecentos e sessenta e cinco (28/01/1965), residente e domiciliado Rua Pinheiro do 
Paraná, 248, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Luiz Primo e 
de Joana Maria de Oliveira. MARCIA FAGUNDES DE SOUZA, estado civil divorciada, 
profi ssão esteticista, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de setembro de mil novecentos e sessenta e três (26/09/1963), residente e domiciliada 
Rua Pinheiro do Paraná, 248, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sebastião Fagundes de Souza e de Olga Alves de Mattos de Souza.

LEONARDO RIVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de operações call center, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/136.FLS.228V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e 
um de dezembro de mil novecentos e noventa (31/12/1990), residente e domiciliado Rua 
André Basili, 33, casa B, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Riva 
e de Edina Ferreira da Silva Riva. GLEICE MENEZES DE MORAIS, estado civil solteira, 
profi ssão monitora, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/151.FLS.080 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e 
um (12/08/1991), residente e domiciliada Rua André Basili, 33, casa B, Vila Chuca, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Miguel de Morais e de Regiane Menezes.

ALLAN SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista de help desk, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-265,FLS.11V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (26/10/1989), 
residente e domiciliado Rua Rodolpho Barbosa de Castro, 298, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Farias dos Santos e de Maria da Paz da Silva. 
LETICIA LOPES ROZSA, estado civil solteira, profi ssão auxliar de laboratório, nascida 
em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV A-134,FLS.090-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e noventa (09/10/1990), residente e 
domiciliada Rua Rodolpho Barbosa de Castro, 298, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Lopes Rozsa e de Quiteria Batista da Silva.

JOÃO LEITE NETO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em neste Distrito 
(CN:LV.A/331.FLS.217-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de dezembro de 
mil novecentos e noventa e oito (25/12/1998), residente e domiciliado Rua Cinza das Horas, 
88, casa 01, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jadson Silva Leite e 
de Evelin Aparecida Silva. NADIELE ALCANTARA DE BRITO DE CARVALHO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/364.210V-
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de janeiro de dois mil (21/01/2000), residente 
e domiciliada Rua Rio Birigui, 70, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Isaias Scarinci de Carvalho e de Josiane Cristina Alcantara de Brito de Carvalho.

ANDRÉ MORIJO LARA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Sub-
distrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV-A-050,FLS.041-VILA FORMOSA/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta e dois (11/05/1982), 
residente e domiciliado Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 50, bloco A, apartamento 
28, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião de Arruda Lara Filho e de Sirlei 
Sara Morijo Roy Lara. VERÔNICA DE FATIMA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Itaim Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-06,FLS.046-ITAIM 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia treze de maio de mil novecentos e oitenta e 
seis (13/05/1986), residente e domiciliada Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 50, 
bloco A, apartamento 28, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira da Silva 
e de Maria José de Oliveira da Silva.

SILVIO APARECIDO DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão agente de trânsito 
e transporte, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/118.FLS.157V-LIBERDADE/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de junho de mil novecentos e sessenta e um (09/06/1961), 
residente e domiciliado Rua Praia Catimbaú, 13, Jardim Beatriz, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Arlindo Rodrigues de Carvalho e de Severina Tertulina de Carvalho. 
IRENICE MARIA BARBOSA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Dom Cavati, Estado de Minas Gerais, Dom Cavati, MG no dia cinco de dezembro de mil 
novecentos e sessenta e um (05/12/1961), residente e domiciliada Rua Praia Catimbaú, 
13, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Ozorio Barbosa e de 
Rosalina Filomena Barbosa.
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PESSOAS NATURAIS E ANEXO
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: DIOGO SOUSA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (31/01/1994), residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de Joaquim Neto da Rocha e de Edna Maria Sousa Araújo. A pretendente: 
THAIS ALVES DE SOUZA MARTINS, estado civil divorciada, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/11/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Adilson Martins e de Simone Alves de Souza.

O pretendente: MANOEL ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em Colinas, MA, no dia (02/11/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Juvenal Alves da Silva e de Lúcia Alves da Silva. A pretendente: INGRID 
CAROLINE DE SOUZA DUARTE, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/06/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Claudemir Duarte e de Maria das Graças de Souza.

O pretendente: RAFAEL CARLOS BELARMINO, estado civil solteiro, profi ssão opera-
dor de loja, nascido em Carapicuiba, SP, no dia (01/05/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Belarmino e de Maria Aparecida Carlos. 
A pretendente: LILIAN AIKO YAMAKATA AMARO FILHA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/01/2002), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvestre Luis Amaro e de Lilian Aiko Yamakata Amaro.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão assistente juridico, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/10/1996), residente e 
domiciliado em Guaianases, São Paulo, SP, fi lho de Valmir Gabriel dos Santos e de 
Simone Lopes Ferraz. A pretendente: THAÍS FREITAS BILATTO, estado civil solteira, 
profi ssão assistente juridico, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/06/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Denis Wilian Bilatto e de Alessandra 
de Freitas Ferreira Bilatto.

O pretendente: GILBERTO FRANCISCO JOSÉ DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Calumbi, PE, no dia (24/01/1968), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco José de Lima e de Francisca Maria de Lima. 
A pretendente: MIRIAM DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão vigilante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/07/1966), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Onofre de Souza e de Maria de Lourdes de Oliveira Souza.

O pretendente: PATRICK FUENTES, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (25/08/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Miguel Berti Fuentes e de Ana Cláudia de Campos Fuentes. A pretendente: 
LUANA ALVES MOURA RIBEIRO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/01/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Wanderlei da Costa Ribeiro e de Silvania Alves Moura Ribeiro.

O pretendente: CAIO RODRIGUES MATOS, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/01/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Aldo Teotonio de Matos e de Lucineide Rodrigues de Carvalho Matos. 
A pretendente: THAYENNE SILVA NEVES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/05/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Claudio das Neves e de Rosemary da Silva Neves.

O pretendente: JÉFFERSON DE SOUZA MAURICIO, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/08/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Mauricio e de Jorileni Maria de Souza 
Mauricio. A pretendente: ANA BEATRIS MACEDO DA SILVA, estado civil solteira, profi s-
são do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/01/1986), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Macedo da Silva e de Virginia Macedo da Silva.

O pretendente: TIAGO OLIVEIRA ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
cargo e descarga, nascido em Suzano, SP, no dia (07/10/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gildeon Jose de Andrade e de Esmeralda Pereira 
de Oliveira. A pretendente: LEILA DUARTE MARQUES, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/06/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Liomar Marques dos Reis e de Maria do Carmo 
Duarte Marques.

O pretendente: JHONNY OLIVEIRA VERISSIMO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jeremias Verissimo da Silva e de Valdirene Elisabete 
de Oliveira. A pretendente: SABRINA APARECIDA BATISTA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de reposição, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/06/1995), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Etelvino Batista e de Ana Lucia Beserra Alves.

O pretendente: SERGIO GIAMPAULO, estado civil divorciado, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/12/1970), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Angelo Giampaulo e de Jurema Alves Giampaulo. A pretendente: 
MARIA FERNANDA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (10/03/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Miguel da Silva e de Gilvandi Cavalcante da Silva.

O pretendente: REGINALDO MAGALHÃES SANCHES, estado civil solteiro, profi ssão 
aeroviario, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivo Sanches e de Maria da Conceição Correa Magalhães 
Sanches. A pretendente: ROSENILDA FERREIRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
esteticista, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/03/1975), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Ferreira de Lima e de Benedita Nobre da Silva.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Belo Horizonte, MG, no dia (17/12/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rita Bento da Rocha. A pretendente: ELIANE PEREIRA 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (04/05/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Alves 
de Oliveira e de Silvana Pereira Barbosa.

O pretendente: FÁBIO ESTÉFANO DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/10/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Americo Brasil Ferreira Junior e de Suleide Machado 
dos Santos. A pretendente: ROSÂNGELA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/03/1984), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roberto Ribeiro dos Santos e 
de Zilma Maria dos Santos.

O pretendente: ALLAN KENNEDY TORRES LIMA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/05/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Robson Lopes Lima e de Kelly Ribeiro Torres. A preten-
dente: CAROLINE GISELE GUIMARÃES TORRES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/09/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Plinio Eloi Torres e de Maria José Guimarães Torres.

O pretendente: ISRAEL DA SILVA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/01/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Jorge Martins e de Vera Lúcia da Silva Martins. A 
pretendente: ÂNGELA MARIA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (08/06/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Pedro da Silva e de Maria do Socorro Vicente da Silva.

O pretendente: PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS, estado civil divorciado, 
profi ssão telhadista, nascido em Morro do Chapeu, BA, no dia (08/12/1981), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Ribeiro Vasconcelos e de 
Ana Clara de Oliveira. A pretendente: MARIA SILVANA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão cozinheira, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/02/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cicero da Silva e de Maria José dos Santos.

O pretendente: RAFAEL ALVES PEREIRA DO CARMO, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/04/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira do Carmo e de Vera Lucia Alves. A 
pretendente: JÉSSICA DOS SANTOS LIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/11/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genesio Lira Silva e de Simone Maria dos Santos.

O pretendente: DAVI CAMPOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/09/1983), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joaquim José de Oliveira e de Maria Raimunda Campos de Oliveira. A 
pretendente: MICHELE DE OLIVEIRA SAMPAIO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
cozinha, nascida em Carapicuiba, SP, no dia (11/12/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Pereira Sampaio e de Antonia Pinto de Oliveira.

O pretendente: DENIS NASCIMENTO PORTUGAL, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em Diadema, SP, no dia (15/06/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciana Nascimento Portugal. A pretendente: RENATA 
DA SILVA CANDIDO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (19/06/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Roberto Candido e de Luciana da Silva.

O pretendente: AFONSO HENRIK VIEIRA POMPEU, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Vitoriano Pompeu e de Jussara Vieira da 
Costa. A pretendente: ANGELA CARVALHO DA COSTA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão auxiliar de serviços, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/10/1989), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Angelo Ferreira da Costa e de Ivonete 
Carvalho de Almeida Silva.

O pretendente: WELLINGTON RODRIGUES SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profi s-
são professor, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/09/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Rodrigues de Souza e de Maria Aparecida 
da Silva Souza. A pretendente: NATÁLIA CAVALCANTI SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão analista contabil, nascida em Guarulhos, SP, no dia (24/12/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero da Silva Sousa e de Evania de 
Lima Cavalcanti Sousa.

O pretendente: ERICSON RIBEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão cos-
tureiro, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (17/07/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Aparecido de Oliveira e de Andrea Ribeiro 
de Araujo. A pretendente: RAQUEL SANTOS PASCOAL, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/08/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Pascoal e de Marcia Silva Santos.

O pretendente: AMILTON VENTURA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
serralheiro, nascido em Paulo Afonso, BA, no dia (19/11/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Airon Ventura de Oliveira e de Carmelita Faustino 
dos Santos. A pretendente: ELISÂNGELA SILVA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/03/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Felix de Lima e de Severina Adelaide da Silva.

O pretendente: ÉDER DANTAS COUTO, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (27/06/1986), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Roberto Ferreira Couto e de Maria Cristina Dantas Couto. A pretendente: 
KEILA OLIVEIRA GUNDIM, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Vitória 
da Conquista, BA, no dia (12/02/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco Carlos da Silva Gundim e de Maria Alexandrina Cardoso de Oliveira.

O pretendente: WELLINGTON PEREIRA SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/02/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdeck Bispo Sousa e de Marinalva Pereira Sousa. A pretendente: 
VITORIA DRIELLE ALENCAR DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Roberto da Silva e de Francisca Leticia Alencar de Moura.

O pretendente: BRUNO SILVA BRAGA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/03/1989), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Braga dos Santos e de Tania Maria 
Silva. A pretendente: BRUNA MACIEL DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/07/1989), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Jairo Cardoso de Almeida e de Maria 
de Fatima de Oliveira Maciel Almeida.

O pretendente: DEIBE FELIX DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Lourenço da Mata, PE, no dia (01/06/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Felix de Lima e de Severina Adeleide 
da Silva. A pretendente: DÉBORA DE JESUS DELGADO RODRIGUES, estado civil 
solteira, profi ssão comerciante, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/08/1986), re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivo Rodrigues e de Maria 
Jorge Delgado Rodrigues.

O pretendente: LEANDRO LEAL MARIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/09/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Mariano da Silva Filho e de Maria 
do Espirito Santo Leal. A pretendente: DANIELA SANTOS SCHER, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Itabuna, BA, no dia (17/11/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sinval da Silva Scher e de Maria das 
Graças Santos Scher.

O pretendente: WAGNER LIMA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão confeiteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1983), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Walter da Silva e de Veronica Lima da Silva. A pretendente: JULIANA 
DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão confeiteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (16/06/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Edson Pereira Costa e de Terezinha Aparecida dos Santos Costa.

O pretendente: CAIQUE SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão músico, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (23/04/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilon Caetano de Oliveira e de Yara Reis dos Santos de 
Oliveira. A pretendente: DANIELE ARAÚJO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Solânea, PB, no dia (04/10/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria Cleide Araújo da Silva.

O pretendente: DIEGO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/06/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jurandy Ferreira dos Santos e de Luciene da Silva Santos. A 
pretendente: FLAVIANA DA SILVA BRITO, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Macéio, AL, no dia (05/07/1986), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco da Silva Brito e de Nazidete da Silva Brito.

O pretendente: BIKRAM JIT SINGH, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Athwal, Punjab - India, no dia (10/01/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Iqbal Singh e de Parmjit Kaur. A pretendente: ANA CLÁUDIA 
MENDES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (15/02/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Angela Mendes Pereira.

O pretendente: EDUARDO MARCELINO SANTOS DA CRUZ, estado civil solteiro, profi s-
são empresario, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/11/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Marcelino da Cruz e de Francisca da 
Silva Santos Cruz. A pretendente: ANGLA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão cirurgiã, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/03/1984), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zenilton Franca dos Santos e de Laudice Maria 
Silva dos Santos.

O pretendente: MARCELO BAPTISTA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/11/1970), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oscar Baptista e de Maria Trindade Baptista. A pretendente: 
INES VIEIRA DA COSTA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (10/01/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Inacio Vieira da Costa e de Firmina dos Santos Costa.

O pretendente: EDVALDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão seguran-
ça, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/06/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto dos Santos e de Valdete Moreira dos 
Santos. A pretendente: EVA APARECIDA VITORIANO UCHÔA, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/12/1961), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Vitoriano Uchôa e de Dulcinéa 
dos Santos Uchôa.

O pretendente: EDGAR BARBOSA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de injetora, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/11/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmundo Manoel Santana e de Helena Barbosa 
Santana. A pretendente: MEIRE ELLEN SANTOS GONÇALVES, estado civil divorciada, 
profi ssão atendente de negocios, nascida em Guarulhos, SP, no dia (23/03/1988), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Gonçalves e de Sonia 
Regina Lima dos Santos.

O pretendente: PLINIO PEREIRA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/03/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Antonio de Araujo e de Zilda Pereira de Araujo. A pretendente: 
LUCILENE BARBOSA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cozinheira escolar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/12/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Pereira da Silva e de Francisca Claudia de Sousa Barbosa.

O pretendente: WASHINGTON APARECIDO DA SILVA PALHANO, estado civil 
solteiro, profi ssão autonomo, nascido em Santa Isabel, SP, no dia (04/10/1995), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Palhano e de 
Marizia Luciana da Silva. A pretendente: MANUELA OLIVEIRA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em Irecê, BA, no dia (03/10/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Gomes da Silva e de 
Eliana Soares de Oliveira.

O pretendente: MANOEL FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
funcionário público municipal, nascido em Buique, PE, no dia (09/02/1966), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Ferreira da Silva e de Leonora 
Antonia da Silva. A pretendente: TÂNIA REGINA DO PATROCINIO, estado civil solteira, 
profi ssão funcionária pública municipal, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/07/1969), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José do Patrocinio Filho e 
de Aparecida Lopes do Patrocinio.

O pretendente: CLAUDIO SOARES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/04/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Florindo Soares de Souza e de Jesulina Rocha de Souza. A pre-
tendente: DEBORA OLIVEIRA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão vigilante, nascida 
em Montanha, ES, no dia (11/11/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ademar Alves Silva e de Geni de Oliveira Silva.

O pretendente: REINALDO ANDRADE SILVA, estado civil solteiro, profi ssão carregador 
de mercadorias, nascido em Monte Santo, BA, no dia (11/09/1984), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bernardino Francisco da Silva e de Dalva 
Andrade de Jesus Silva. A pretendente: DEBORA DE JESUS ROCHA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Monte Santo, BA, no dia (15/01/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juscelino Nunes Rocha e de Maria 
de Lourdes de Jesus Rocha.

O pretendente: EMERSON DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/05/1975), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alcino José de Almeida e de Aparecida Severino. A pretendente: 
ANA PAULA VIEIRA DE MELO, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida 
em Recife, PE, no dia (17/07/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Edson Gomes de Melo e de Maria da Penha Vieira de Melo.

O pretendente: LEONARDO DAMIÃO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
feirante, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/01/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Jose Soares da Silva e de Roseli Pereira Alves. 
A pretendente: LUCIENE SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (09/02/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Mauro Severino de Oliveira e de Luciana Cordeiro dos Santos.

O pretendente: JOACIL DA SILVA NOVO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Teixeira, PB, no dia (01/02/1975), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Juraci Arruda Novo e de Maria Ilma da Silva Novo. A pretendente: 
MARIA MONICA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em União do Palmares, AL, no dia (25/01/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marilene Mariano da Silva.

O pretendente: ANDERSON SANTIAGO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
cabeleireiro, nascido em Paulistana, PI, no dia (30/04/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deusdedite José do Nascimento e de Maria Gorete 
Santiago Nascimento. A pretendente: LILIANE DA COSTA SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/09/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leidmara da Costa Sousa.

O pretendente: LUIZ ALBERTO RODRIGUES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/11/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valéria Rodrigues Silva. A pretendente: JÉSSIKA 
LIMA MAIELLI, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (15/12/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Carlos Maielli e de Luzia Lima da Conceição.

O pretendente: BRUNO CORAZZA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Santo André, SP, no dia (25/10/1986), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Francisco Carlos Corazza e de Maria Madalena Corazza. A pretendente: 
KARINA DE JESUS AZEVEDO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Santa Izabel, SP, no dia (01/10/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Joilson da Silva Azevedo e de Regina Nunes de Jesus Azevedo.

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: WADNER EXILE, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido na 
Republica do Haiti, no dia (21/09/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Gerome Exile e de Marie Fleurina. A pretendente: MARILIA CRIS-
TINA SIQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar geral, nascida nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (29/08/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ciro Alves Siqueira e de Iara Regina Pereira Siqueira.

O pretendente: JOSÉ EUDES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Betânia - PE, no dia (23/05/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Barbalho de Lima e de Francisca Eva de Lima. A pretendente: 
JÉSSICA APARECIDA SANTOS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia (04/01/1990), residente e domiciliada 
nesta Capital - SP, fi lha de Silvério da Cruz Souza e de Maria Aparecida Martins Santos 
Sousa. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, nesta Capital, onde a 
pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA GAMA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
T.I., nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/11/1985), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Queiroz Gama e de Lucia Helena 
Lemos da Silva Gama. A pretendente: JOICE MESSIAS DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão confeiteira, nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (16/05/1994), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Joseliton Messias dos 
Santos e de Maria da Felicidade Pereira Jordão.

O pretendente: TIAGO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mano-
brista, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (28/11/1985), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rogério Antonio da Silva e de Angela 
Maria Rodrigues. A pretendente: ELAINE APARECIDA BUONANI, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (15/05/1981), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Admir Buonani e de 
Maria Aparecida Cagnoni Buonani.

O pretendente: MARCOS CABRAL DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/02/1969), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Narcisio Cabral de Oliveira e 
de Amélia Rosa Oliveira. A pretendente: GEUSETH MENDES ALMEIDA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Campo Azul - MG, no dia (20/10/1976), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Nogueira Almeida e de 
Santa Mendes de Oliveira.

O pretendente: MARCELO AUGUSTO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (16/04/1993), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerinaldo Alves da Silva e de Edni Oliveira 
da Silva. A pretendente: AMANDA REGINA FURQUIM PRAÇA, estado civil solteira, 
profi ssão analista de RH, nascida em Osasco - SP (2º Subdistrito), no dia (11/09/1994), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edilson Praça e de 
Silmara Furquim Praça.
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